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Микола Рябчук  
 

 
«ХИМЕРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ»:  

КІЛЬКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 
 

Стаття присвячена актуальним дискусіям довкола поняття 
«національна ідентичність», зокрема, намаганням окремих учених 
поставити під сумнів саму правомірність терміна та доцільність 
його використання в наукових дослідженнях. Цей радикальний 
підхід зумовлений, з одного боку, справді значною девальвацією 
терміна – не лише в популярному, а й в академічному дискурсі; а з 
іншого боку – ігноруванням критиками самої специфіки творення 
й функціонування абстрактних категорій у гуманітарних науках 
та особливостей наукової таксономії загалом. Незалежно від 
сумнівів щодо онтологічної сутності терміна, його епістемоло-
гічна вартість залишається досить високою. Національна іден-
тичність є «химерою» не більше, ніж усі інші абстрактні кате-
горії, що не мають матеріального виміру, проте слугують більш 
чи менш ефективними інструментами опису певних процесів і 
явищ –  допоки не знайдено відповідніших до контексту й кон-
кретних завдань інструментів. 

Ключові слова: національна ідентичність, таксономія, ідео-
логія, реїфікація абстрактних понять, мисленнєві скорочення. 

Mykola Riabchuk. The «chimera» of national identity: some 
methodological problems. The essay reflects on the current discussions 
on the category of «national identity», in particular the attempts of 
some scholars to question its viability and practical usability in 
academic research. Such a radical approach is determined, on the one 
side, by a really considerable inflation of the term in both popular and 
academic discourse; and, on the other side, by a sheer confusion: some 
critics just fail to grasp the conventional character of all the abstract 
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categories in humanities and to tackle properly the taxonomy problems. 
Whatever the doubts on the term’s ontological essence, its analytical, 
epistemological value remains high. National identity is a «chimera» 
not more than any other abstract category that has no physical 
dimension but serves as a convenient instrument to describe and dissect 
some processes and phenomena, insofar as more suitable instruments 
are offered. 

Key words: national identity, taxonomy, ideology, reification of 
abstract categories, mental shortcuts. 

 
Поняття національної ідентичності зробило за два останні 

десятиліття настільки стрімку кар’єру в українському публічному 
дискурсі, що без нього практично вже неможливо уявити ані 
поважних наукових публікацій, ані популярних та публіцистичних 
статей і виступів. Каталог Національної бібліотеки показує понад 
півсотні дисертацій і монографій, присвячених різним аспектам 
національної ідентичності [1]. А також – понад півтисячі наукових 
статей, які досліджують її формування і прояви у різних галузях – 
від політики й філософії до літератури, мистецтв, спорту, туризму, 
бізнесу і навіть таких специфічних ділянок, як дизайн аеропортів [2] 
чи моделювання сучасного одягу [3]. 

А тим часом двадцять років тому, хоч як важко у це повірити, 
в Україні не було жодної книги про «національну ідентичність», за 
винятком перекладеної у 1994 році класичної (й піонерської для 
нас) праці Ентоні Сміта [4]. Це не означає, зрозуміло, відсутності 
самого явища або ж уявлень про нього; це означає лише, що три-
валий час його обговорення велося в інших термінах. Найпо-
пулярнішим у 1990-х роках був термін «національна ідея»; поряд 
із ним досить часто вживалися також традиційні ще з совєтських 
часів поняття «національна свідомість», «національний характер» 
чи, у модернішій версії, «менталітет».  

«Національна ідея», як можемо припустити, означала, попри 
свою крайню концепційну розпливчатість, певне (бажане) ідео-
логічне наповнення національної ідентичності, своєрідний на-
ціональний телос – мету, сенс і ціннісні параметри сподіваного 
національного розвитку. Як і більшість геґелівських абстракцій, 
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термін виявився надто розмитим і всеосяжним, тож попри всі 
зусилля ані науковці, ані публіцисти так і не спромоглися 
наповнити його виразнішою конкретикою. 

З «національною свідомістю» справи були простіші, оскільки 
цей термін чітко вказував на усвідомлення себе частиною 
національної спільноти, тобто був досить близьким до того , що ми 
називаємо сьогодні «національною ідентичністю». Істотна відмін-
ність, однак, полягала в тому, що категорія «ідентичності» охоп-
лює значно ширший понятійний діапазон: вона стосується не лише 
того, що індивід усвідомлює, а й того, що відчуває, переживає 
нерефлективно. Семантично «ідентичність» вказує на самоототож-
нення індивіда, не лише розумове, а й емоційне, зі «своєю» спільно-
тою, її символами, цінностями, історією, територією, культурою, 
державними та правовими інституціями, політичними й економіч-
ними інтересами [4, c. 26]. «Національна свідомість» (чи «само-
свідомість») такого тісного зв’язку (емоційного самоототожнення) 
не передбачає, її ставлення до національної спільноти раціональ-
ніше, більш відсторонене. Вона вказує на усвідомлення/визнання 
певних національних маркерів як «своїх» і усвідомлення/відкриття 
певних національних рис у собі, проте не вимагає символічного 
«ототожнення» з ними чи, тим більше, емоційного злиття.  

А крім того, варто зазначити, «ідентичність» визначається не 
лише тим, що людина (або спільнота) про себе думає, як і з чим 
себе ототожнює, а й тим, що про неї думають, із чим її ототож-
нюють інші. Категорія «національна свідомість» не враховує цього 
екзогенного чинника, відбиваючи головно чинники ендогенні. 

Пізня поява терміна «національна ідентичність» у постсовєт-
ських суспільних науках зумовлена не лише автаркічним харак-
тером розвитку цих наук у совєтські часи й відповідною інерцію у 
часи подальші [5]. Схоже, що категорія «ідентичності», попри її 
значне поширення в західній психології та соціології ще з першої 
половини  ХХ століття, концептуально суперечила програмовому 
марксистсько-ленінському раціоналізмові, що пріоретизував свідо-
мість (насамперед класову, а не національну) і підозріливо ста-
вився до всього несвідомого, емоційного, позірно примордіаль-
ного. Національна свідомость, як і класова, вважалася результатом 
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раціонального (само)усвідомлення, продуктом певної соціальної 
інженерії, тимчасом як національна ідентичність містила елемент 
емоційного, потенційно ірраціонального самоототожнення, неке-
рованого й неконтрольованого «правильною» (класовою й інтер-
націоналістською) свідомістю. В цьому сенсі «національна іден-
тичність» була чимось ближчим до релігійної віри, ніж до офіцій-
но регламентованої й класово детермінованої «національної сві-
домості». Марксизм-ленінізм був готовий толерувати її (як і релі-
гію) як «історичний пережиток», проте аж ніяк не заохочувати. 

Під цим оглядом показовим є тлумачення терміна «ідентич-
ність» у найґрунтовнішому донині одинадцятитомному Словнику 
української мови. Марно шукати в ньому інтерпретації цього слова 
як вияву людської самоідентифікації, певної набутої, «само-
усвідомленої» («уявленої», як сказав би Бенедикт Андресон) сут-
ності. «Ідентичність», за Словником, це лише абстрактний іменник 
до прикметника «ідентичний», себто «тотожний» («абсолютно 
подібний», «однаковий», «еквівалентний»). Він, як показує на кон-
кретних прикладах Словник, передає тотожність (абсолютну 
подібність) двох осіб, тотожність у почуттях, поглядах, поведінці 
або ж тотожність (однаковість) із якимось зразком, проте не 
передбачає тотожності (самоототожнення) з певною соціальною 
групою і, взагалі, не трактує ідентичність як іманентну консти-
тутивну якість людського «я», людську сутність [6, c. 11]. 

Звичайно, повністю обійти термін (і явище) совєтські гума-
нітарії не могли, зважаючи на його дедалі ширший ужиток у 
західних суспільних науках, особливо у 70 – 80-ті роки ХХ ст. Тож 
совєтські фахові публікації пишуть у відповідних місцях про 
«ідентифікацію» – як емоційне самоототожнення індивіда з іншою 
людиною, групою, чи ідеалом [7, c. 199]. Тобто йдеться все ж не 
про ідентичність як певну абстракцію, чисту «уявленість», а лише 
про певний процес (і результат) цілком конкретного, ситуативного 
ототожнення когось із кимось/чимось/у чомусь. Ідентичність, за 
влучним висловом української дослідниці, виступає тут як тотож-
ність, але не як «самість» [8]. 

Поява в Україні терміна «ідентичність» як абстракції, як 
продукту уяви (уявляння своєї тотожності з певною – уявленою – 
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спільнотою)  збіглася з розпадом СРСР і стала у певному сенсі 
виявом нового досвіду і нового обрію сподівань. Насамперед це 
був досвід свободи – досвід визволення з-під диктату тоталітарної 
держави, котра реґламентувала ієрархію ідентичностей та їхню 
сутність настільки жорстко, що й сама категорія ідентичності 
робилася непотрібною (по суті, тавтологічною щодо інших, ідео-
логічно есенціалізованих категорій). Але це був також новий обрій 
сподівань, який передбачав вільний вибір ідентичностей та їхніх 
ієрархій, а також конструювання (чи реконструювання) нових 
ідентичностей та уявляння (чи переуявляння) нових спільнот. 

Відбулося швидке й часто вкрай поверхове засвоєння нових 
термінів, на зразок «ідентичності», «дискурсу», «постколоніаліз-
му», – без належного опанування відповідних теорій та їх адекват-
ної контекстуалізації. Неминучим побічним ефектом процесу 
стало концепційне вихолощення й девальвація новонабутих тер-
мінів – присвоєних, але не засвоєних. Науковці, що досліджують 
різні аспекти національної ідентичності, зіткнулися з проблемою 
реїфікації терміна – його «оречевлення», перетворення суто 
абстрактної й вельми умовної категорії у чітку і стабільну 
характеристику особи (або спільноти), універсальну детермінанту 
її поведінки, сконцентрований вираз і синекдохічний замінник 
багатьох інших якостей і характеристик. 

Для одних це стало сигналом до ретельнішого самоконтролю з 
урахуванням можливих ідеологічних упереджень та «ефекту 
спостерігача» [9, c. 10]. Для інших – підставою відмовитися від 
скомпрометованого терміна й заповнити дискурсивну пробоїну 
категорією «цінностей» [10] чи ідеологій (дослідженням «політич-
них проектів, їхніх історій та джерел підтримки») [11]. Років 
двадцять тому такі проблеми, пов’язані з перевиробництвом та 
есенціалізацією терміна «національна ідентичність», почали непо-
коїти й західних учених. Одним із найактивніших критиків цієї 
квазінаукової, на його думку, конструкції став ірландський со-
ціолог хорватського походження Сініша Малешевіч, автор кількох 
книжок та низки статей, із-поміж яких найгучнішою (зокрема 
завдяки провокативній назві) стала «Химера національної 
ідентичності» [12]. 
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Парадокси Малешевіча 
 

На думку дослідника, «національна ідентичність» є «концеп-
туальною химерою, не придатною до серйозного аналітичного 
вжитку. Як поняття, вона теоретично порожня і позбавлена чітких 
емпіричних означників. Замість того, щоб слугувати корисним 
аналітичним інструментом для з’ясування різноманітних і часто 
суперечливих процесів, пов’язаних із формуванням, підтриму-
ванням та відтворенням національності, категорія «національної 
ідентичності» часто слугує популістським прикриттям для відтво-
рення того, що Бурдьє називав доксичним [заснованим на по-
пулярних уявленнях, а не фактах] досвідом» [12, c. 272–273]. 

Фактично це симулякр, основне призначення якого суто 
ідеологічне: представити наявну категоризацію соціального світу 
як природну й самоочевидну, допомогти соціальним акторам 
узгодити об’єктивний суспільний лад зі своїм суб’єктивним 
уявленням про нього, змістити увагу з того, що люди насправді 
відчувають і роблять, на те, ким вони нібито (есенційно) є. Таким 
чином, стверджує Малешевіч [12, c. 273], усі заклики до 
збереження, підтримки і зміцнення «автентичної національної 
ідентичності» – це здебільшого лише вираз партикулярних 
ідеологічних дискурсів. А тому, щоб по-справжньому зрозуміти 
феномен національності, «треба відійти від модного, проте надто 
імлистого, метафоричного й непродуктивного терміна «ідентич-
ність» до випробуваних, хоч і дещо знехтуваних останнім часом, 
понять «ідеології» та «солідарності». 

Дослідник цілком усвідомлює, що сучасний світ (подобається 
це нам чи ні) є світом національних держав і що принаймні у 
громадянському сенсі всі ми приписані до певних націй-держав 
від самого народження. Націoцентричний час і простір, у якому ми 
проживаємо, забарвлює наше розуміння й категоризацію інших 
осіб, відтак справді складний і суперечливий процес належності до 
абстрактних спільнот, званих націями, часто зводиться до простої 
згадки про місце народження. Для більшості людей, зокрема у 
Європі, національна ідентичність є чимось цілком реальним, само-
очевидним і повсюдним. «А проте, – пише Малешевіч – сам факт, 
що люди вірять у певну річ або явище і високо їх цінують, не 
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робить їх чимось реальним. Твердження про наявність у мене 
національної ідентичності – це лише твердження, але не доказ її 
існування. Більше за те, приймаючи такі популярні твердження за 
чисту монету й використовуючи «національну ідентичність» як 
концептуальний чи навіть пояснювальний засіб, ми ухиляємося від 
того, що справді потребує належного соціологічного витлумачен-
ня: чому й за яких обставин такі твердження набувають потужного 
суспільного резонансу?» [12, c. 272]. 

Автор фактично повторює аргумент Рендела Колінза [13, c. 96], 
котрий застерігав від буквального розуміння релігійних символів. 
Відчитувати їхнє значення зі слів вірян, стверджував він, це 
приблизно те саме, що сприймати дослівно вітання знайомого «Як 
ся маєш?» і докладно розповідати йому у відповідь про свої 
справи. У цьому ж сенсі, пише Малешевіч [12, c. 280], з погляду 
дослідника, «нема принципової різниці між популярною вірою в 
відьомські чари, викликання дощу ритуальними танцями чи магіч-
не зцілення та – вірою в існування цілісних (monolithic) національ-
них ідентичностей. Замість приймати подібні твердження за чисту 
монету, дослідник зобов’язаний їх перевіряти, контекстуалізувати, 
деконструювати і, взагалі, проблематизувати (…) Сам факт, що 
дедалі більше людей вірить у певне явище, не робить його 
реальнішим, аніж коли б у нього вірила лише невеличка група». 

Заклик «перевіряти, контекстуалізувати, деконструювати і 
проблематизувати» об’єкти свого дослідження (зокрема й ключові 
терміни) навряд чи викличе в когось серйозні заперечення. Нато-
мість заклик ігнорувати певні концепти лише тому, що вони є 
«химерами», тобто абстракціями, продуктами уяви, видається 
вкрай дивним у тексті професійного науковця, котрий, безумовно, 
мусив би розуміти, що в гуманістиці майже всі категорії є абстрак-
ціями, продуктами певної згоди (конвенції) – домовленості між 
фахівцями стосовно їхнього значення і застосування. Така згода 
виникає переважно спонтанно – як відповідь на потребу описати 
стислим  способом  ті чи ті явища, систематизувати їх і витлумачи-
ти, тобто певним чином операціоналізувати, спростити й уніфіку-
вати для подальшого «процесування», зокрема, й математичного. 
Міра спрощення в таких випадках завжди є дискусійною (як, 
наприклад, умовний поділ України у соціологічних опитуваннях 
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на чотири макрорегіони); вона може бути прийнятною для опису 
явища у першому, досить грубому наближенні, проте зовсім не 
виключає (а частіш – навпаки, вимагає) докладнішого дослідження. 

Це класична проблема будь-якої таксономії: неможливість 
запакувати реальне багатоманіття світу в категорійні (і взагалі, 
словесні) шухлядки – хоч би якою великою була їхня кількість. Ми 
намагаємось, умовно кажучи, описати коло, оперуючи лише пря-
мими лініями. Тож хоч би як безконечно ми збільшували кількість 
сторін у багатокутнику, ми ніколи не перетворимо його у повно-
цінне коло. Наш словесний, теоретичний опис ніколи не відіб’є 
усієї повноти життя й різноманітності його явищ. До того ж ми не 
можемо безконечно збільшувати кількість сторін нашого «багато-
кутника», оскільки чим більша їх кількість, тим складніше опера-
ціоналізувати отримані дані. Тож кожному дослідникові дово-
диться вирішувати складне методологічне питання: до якої міри 
можна спростити описуване явище, не втрачаючи з поля зору його 
істотних прикмет, чи, інакше кажучи, – якими аспектами можна 
пожертвувати як менш релевантними для цього дослідження. 

Не менш дивним у тексті Малешевіча є кількакратно повто-
рена теза про те, що категорія «національної ідентичності» є не 
просто «химерою», позбавленою реального змісту; вона як кон-
цепт ще й аналітично безужиткова, бо ж не має (через свою 
«химерність») реального впливу на досліджувані процеси і явища. 
Навряд щоб фаховий соціолог не знав різниці між реальністю 
фізичною та соціальною; у суспільному просторі навіть справді 
химерні ідеї й фантастичні концепти стають реальністю – тою 
мірою, якою захоплюють думку і почуття реальних людей і 
справляють реальний, подеколи вирішальний вплив на їхні дії й 
життя загалом. Найближчим і найнаочнішим прикладом такої 
«химери» може бути релігія в усіх її різновидах; інший приклад – 
концепція «русского мира», яка, будучи цілковитою фікцією 
(ідеологічним конструктом), впливає, проте, на поведінку мільйо-
нів людей і формує, подобається це нам чи ні, певну політичну і 
соціальну реальність. Простіше кажучи, з погляду соціолога, 
неістотно – існує бог (або національна ідентичність) чи ні. 
Важливо, що люди (багато людей) поводяться так, ніби він існує. 
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На підтвердження своїх тез про беззмістовність (надмірну 
розпливчатість) та безужитковість (непридатність до «емпірич-
ного» вжитку) терміна «національна ідентичність» Малешевіч 
наводить два його достатньо репрезентативні визначення. Одне 
належить незаперечному класикові жанру – Ентоні Сміту, друге – 
молодшій, проте теж досить авторитетній дослідниці національних 
ідентичностей Монсерат Ґіберно. Сміт, за Малешевічем, окреслює 
національну ідентичність як «підтримування й постійне відтворен-
ня певного набору цінностей, символів, споминів, міфів і традицій, 
що витворюють специфічну спадщину націй, та самоідентифіку-
вання індивіда з цією неповторною спадщиною й відповідними 
цінностями, символами, споминами, міфами і традиціями» [14, 
c. 30]. Ґіберно, у подачі Малешевіча, визначає національну іден-
тичність як «колективне почуття, засноване на вірі про належність 
до тієї самої нації та визнанні більшості атрибутів, що роблять її 
відмінною від інших націй» [15, c. 11]. 

У першому випадку, як стверджує критик, Сміт грішить 
тавтологією, оскільки фактично визначає ідентичність як само-
ототожнення з… ідентичністю. У другому випадку Ґіберно про-
понує, на його думку, суто психологічне розуміння явища і таким 
чином редукує складний процес самоототожнення індивідів і груп 
зі специфічною абстрактною спільнотою, званою «нація», до 
звичайного собі сентименту. «А оскільки емоції за своєю приро-
дою досить змінні і чимало з них мають вельми швидкоплинний 
характер, навряд чи можливо зберігати тривку і стабільну 
«національну ідентичність» протягом кількох століть, на основі са-
мого лише почуття спільної належності – такої собі «колективної 
емоції»» [12, c. 276–277]. 

У першому випадку критик почасти має рацію, але тільки 
тому, що з величезної спадщини Ентоні Сміта вибрав суто робоче, 
ситуаційне визначення національної ідентичності, де помітно 
бракує таких її характерних маркерів (часто згадуваних у інших 
Смітових працях), як самоназва і територія, а також – різного роду 
державні/національні інституції. А головне – Сміт припустився 
синекдохічної підміни понять, давши насправді визначення не 
феномену («національної ідентичності»), а процесу («іденти-
фікації»), який, власне, обумовлює появу означуваного феномену.  
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Назагал, метонімія – це не лише поетична фігура, а й зручний 
засіб для різноманітних мисленнєвих скорочень (mental shortcuts). 
Вона поширена в науковому дискурсі не менш, як у побутовій 
мові: коли хтось пише, наприклад, про нове прочитання Шекспіра, 
то має на увазі, звісно ж, не письменника як особу, а його твори; 
коли хтось каже, що соціологія не підтверджує істотних змін у 
мовних практиках українців, то зрозуміло, що йдеться не про 
соціологію взагалі (як науку), а лише про цілком конкретні 
результати соціологічних досліджень; коли ми читаємо, що війна 
або революція спричинили піднесення волонтерського руху, ми 
розуміємо, що спричинили його насправді цілком конкретні події 
й обставини, тимчасом як революція і війна – це лише абстрактні 
категорії («химери», у термінах Малешевіча), створені на позна-
чення суми певних подій та обставин. 

Саме в такому ключі, власне, й витлумачує категорію націо-
нальної ідентичності більшість сучасних дослідників: «Як і будь-
яка ідентичність, вона є сумою певної інформації про її носія (…) 
Підсумовуючи певні дані про своїх носіїв, ідентичність допомагає 
відрізняти їх від інших (…) А оскільки національна ідентичність є 
сумою певних даних про кожного члена нації, вона мусить 
підсумовувати те, що є для них усіх спільним» [16, c. 407]. А 
спільним для них якраз і є усе те, що Ентоні Сміт включає у 
дефініцію нації як «людської спільноти із певною самоназвою й 
територією, спільними міфами й історією, спільною публічною 
культурою, єдиною економікою й однаковими правами й обов’яз-
ками для всіх членів» [17, c. 15]. 

Малешевіч ігнорує сумарний («підсумовуючий») характер 
національної ідентичності: кожен окремий її параметр може бути 
властивий і іншим спільнотам, але разом вони витворюють 
унікальну систему – «неповторну спадщину», специфічний «набір 
цінностей, символів, споминів, міфів, традицій» (а також інститу-
цій), із якими спільнота себе ототожнює. Продуктом цього ототож-
нення, що включає в себе, зокрема, й таку мисленнєву операцію, 
як підсумовування багатьох ознак і запаковування їх в одне 
багатозначне й емоційно забарвлене слово, власне, і є категорія 
«національної ідентичності». Малешевіч заперечує цю категорію 
на підставі «химерності» її основних означників, на кшталт 
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національної «культурної спадщини», що їх, мовляв, неможливо 
операціоналізувати: 

«Не існує загальновизнаних універсальних критеріїв для 
визначення «набору цінностей, символів, споминів, міфів і тра-
дицій», що витворюють [скажімо] «французьку спадщину». Навіть 
коли б ми знали з абсолютною певністю, що це таке, запропо-
нована дефініція не з’ясовує жодним чином, як оцінювати почуття 
прив’язаності індивіда до тої спадщини» [12, c. 276]. На під-
твердження тези про «химерність» категорії «французька спадщи-
на» дослідник вихоплює один із її буцімто найістотніших елемен-
тів – «світськість» (laïcité), і показує, що він не є ані унікальним 
для Франції, ані універсальним для всіх французів. А тим часом за 
бажання можна було б навести безліч інших її елементів, котрі є і 
унікальними, і універсальними. Проте навіть коли б їх не було, 
визначальною є унікальна комбінація цих елементів та універ-
сальна для більшості членів нації віра в цю унікальність.  

Подібно курйозними є арґументи Сініші Малешевіча й проти 
Монсерат Ґіберно. Його тезу про те, що дослідниця буцімто 
зводить поняття національної ідентичності до почуття, тобто 
емоції, яка за природою не може бути тривкою, – ми вже 
наводили. Тут опущено, однак, вельми істотну фразу з дефініції 
Ґіберно: національна ідентичність – це «колективне почуття, 
засноване на вірі у належність до тієї самої нації» (курсив мій. – 
М. Р.). Доводити виняткову силу і тривкість «заснованих на вірі» 
почуттів навряд чи потрібно: кожна світова релігія переконливо це 
підтверджує. Про спорідненість національного почуття з релігій-
ним написано вже чимало: в обох випадках ідеться не лише про 
суто соціальну потребу ототожнення з колективом (солідарність), 
а й про глибшу, екзистенційну потребу ототожнення зі спільнотою 
трансцендентною, уявно, тобто символічно безсмертною, – спіль-
нотою «і мертвих, і живих, і ненародженних», «уявленою», як її 
слушно окреслив Бенедикт Андерсон [18, c. 23], проте не 
вигаданою, не фікційною. 

Тим часом Малешевіч [12, c. 287] однозначно трактує «уявле-
ний характер» національних спільнот (і, відповідно, національної 
ідентичності) як доказ їхньої нереальності, тобто «химерності». 
Хоча Андерсонів підхід гнучкіший і, сказати б, діалектичніший: 
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національні спільноти в його концепції, як влучно спостеріг Річард 
Дженкінс, є «уявленими, але не уявними» («imagined but not 
imaginary») [19]. «Уявлені» вони в тому лиш сенсі, що ми особисто 
не знаємо абсолютної більшості членів своєї нації і тому уявляємо 
їх, екстраполюючи на них середньоарифметичні, зазвичай дещо 
ідеалізовані риси особисто знаних нам українців. Ця спільнота, 
однак, складається з цілком реальних фізичних осіб і, в цьому 
сенсі, аж ніяк не є «уявною», «фікційною». «Уявними» можуть 
бути деякі її ідеалізовані риси (як, наприклад, легендарні й пере-
важно міфічні «працьовитість» або «толерантність» українців), 
проте для того й існує повсякденна практика та різноманітні 
суспільні науки, щоб звіряти наш уявлений образ спільноти з 
реальністю й повсякчас його коригувати. 

Зосередившися виключно на емоційному аспекті національної 
ідентиності й іґноруючи її когнітивний та трансцендентний вимір, 
Малешевіч [12, c. 277] ставить чергове провокаційне запитання: а 
чим, власне, оте відчуття належності до «своєї» нації, про яке 
писала Монсерат Ґіберно, відрізняється від відчуття спільноти, що 
його мають, наприклад, фанати футбольного клубу «Ліверпуль»? 
Адже і їхнє почуття прив’язаності до «свого» може бути не менш 
інтенсивним, а атрибути, що їх об’єднують (футболки, гімн, прапор, 
«рєчовки»), не менш виразно відрізняють їх від усіх інших спільнот. 

Запитання досить цікаве – не в тому сенсі, що, за логікою 
Малешевіча, кожну групу фанатів можна визнати окремою 
«нацією» (хоч усі вони й справді мають спільні «цінності, сим-
воли, спомини, міфи й традиції»), а в тому сенсі, що дефініція 
«національної ідентичності», яку пропонує Монсерат Ґіберно, 
справді не є достатньою для зрозуміння цього феномену. Відчуття 
належності до спільноти уболівальників може бути не менш 
інтенсивним, ніж до спільноти національної, – особливо під час 
футбольного матчу як своєрідного ритуалу, що імітує війну й 
мобілізує спільноту; це почуття може навіть мати трансцен-
дентний вимір – принаймні в екстатичні хвилини злиття зі 
спільнотою під час матчу, хоча навіть тоді навряд чи хтось уявляє 
собі колег-уболівальників як міленарну спільноту «і мертвих, і живих, і 
ненародженних», у якій відкривається символічне безсмертя. 
Натомість когнітивного аспекту вболівальницька ідентичність 
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практично не має, бо ж навіть мінімум раціонального мислення 
неминуче оголює її перформативний характер і нагадує, що поза 
вельми обмеженим місцем і часом футбольного матчу та дещо 
ширшим, проте теж доволі обмеженим середовищем однодумців 
вона є справді «химерою». Інша річ, що уболівальницька ідентич-
ність, як і, скажімо, ідентичність історичних реконструкторів, 
може стати в поєднанні з національною ідентичністю справді 
чимось істотним. Проте їхня значущість визначається тут уже саме 
«національним» наповненням як своєрідним мультиплікатором 
партикулярних емоцій. 

Нація має той трансцедентний вимір, якого не має жодна інша 
спільнота (за винятком ще древнішої релігійної); вона має також 
універсальну вимогу лояльності до всіх своїх членів (якої не має 
жодна інша спільнота, включно з релігійною – принаймні у 
секулярних державах); і має мережу інституцій, які ту лояльність 
формують і підтримують – як і національну ідентичність загалом. 
Сініша Малешевіч не заперечує того факту, що ми живемо у світі 
націй і національних держав і що «значна кількість наших 
когнітивних, емоційних, культурних, політичних і економічних 
категорій густо просякнуті націоцентричними дискурсами» [12, 
c. 286]. Він визнає, що люди за самою своєю суттю є істотами 
соціальними й потребують належності до певної групи: «Саме 
тому вони витворюють національну ідентичність як якір, що 
забезпечує їм емоційну стабільність, історичну тривалість та 
сильне відчуття онтологічної безпеки» [12, c. 287].  

Ідеться не про заперечення того очевидного факту, що для 
абсолютної більшості індивідів існування національної ідентич-
ності є чимось безсумнівним і що національна ідентичність є 
однією з підвалин національності, пише він. Ідеться про перене-
сення уваги на соціально-історичні процеси, які генерують і 
репродукують такі вірування і практики. Тому що, «беручи слова 
соціальних акторів за чисту монету й визнаючи їхні соціальні дії за 
результат сильної національної ідентичності, ми ризикуємо 
недогледіти ширших соціологічних процесів, які зумовлюють 
організаційну й ідеологічну продукцію подібних тверджень і 
забезпечують їхню популярність» [12, c. 287]. 
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Витворювання «химери» 
 

Заклик Малешевіча до ретельнішого дослідження механізмів 
формування національної ідентичності та відповідної контекс-
туалізації й деконструкції усіх тверджень, із нею пов’язаних, 
можна було б тільки вітати, коли б автор не перебільшував 
епістемологічного значення націоналізму як ідеології на противагу 
(і коштом) національної ідентичності як нібито концептуально 
беззмістовної «химери». Націоналізм як ідеологічна доктрина і 
практика має, на його думку, чіткі емпіричні показники і тому, 
«замість припускати існування «національної ідентичності», варто 
емпірично оцінити наявність, інтенсивність і трансформацію 
націоналістичних дискурсів. На відміну від «ідентичності», такі 
категорії, як «ідеологія» та «солідарність», є концептуально чіткими, 
операційно ефективними та емпірично змістовними і зберігають 
при тому динамічні, процесійні і неесенційні якості» [12, c. 286]. 

Не входячи тут в обговорення концептуальної чіткості й 
емпіричної визначеності понять «націоналізм», «ідеологія» чи 
«солідарність», приглянемося до авторових арґументів, які дово-
дять начебто неможливість емпірично означити категорію на-
ціональної ідентичності та операціоналізувати її параметри для 
подальших досліджень. Якщо гадану концепційну «беззмістов-
ність» поняття автор доводив доволі маніпулятивним аналізом 
кількох його не найвдаліших дефініцій, то аналітичну «безужитко-
вість» показує на прикладі соціологічних опитувань, нездатних 
начебто відобразити якісні особливості національної ідентичності 
у певних кількісних показниках. З-поміж усіх можливих способів 
квантифікації ідентичнісних характеристик Малешевіч вибирає 
показник належності (прив’язаності) до певної нації, за оцінкою 
самих респондентів, та показник «гордості», що вони від такої 
належності відчувають.  

Він показує, що немає виразної кореляції ані між цими 
показниками, заміряними одночасно у різних країнах, ані між 
показниками, заміряними у тій самій країні у різні часи. Сильне 
відчуття належності може співіснувати з невеликим почуттям 
гордості – і навпаки. З цього він робить далекосяжний висновок 
про те, що ці та, імпліцитно, інші показники, отримані з 
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соціологічних опитувань, не надаються до опису національної 
ідентичності, оскільки описують різні явища. До того ж, додає він, 
усі почуття є минущими й ситуаційними, тож не можуть слугувати 
«надійними показниками довготривалих процесів, що включають 
конструювання й відтворення національності» [12, c. 279]. 

Серед прикладів він наводить два шотландські опитування 
1991 і 1992 років, у яких буквально за рік кількість респондентів, 
що окреслювали себе як «шотландці, а не британці», зменшилась 
із сорока відсотків до дев’ятнадцяти. «Такі різкі перепади, – 
стверджує він, – показують, що не існує чогось такого, як тривка, 
стала і цілісна національна ідентичність (про це свідчить надто 
великий вплив ситуаційного контексту на зміну публічних наста-
нов); або ж – феномен узагалі не піддається емпіричним вимірю-
ванням» [12, c. 279]. 

Тим часом національна ідентичність не є ані сталою (stable), 
ані цілісною (monolithic), як вважає (й багатократно повторює цeй 
засновок у своєму тексті) Сініша Малешевіч. Запропонована ним 
інтерпретація ідентичності якраз і є взірцем есенціалізму, що його 
він начебто викриває й поборює. Бо ж насправді ідентичність не є 
чимось раз і назавжди даним (есенційним); вона засадничо кон-
текстуальна й ситуаційна і  ніколи не визначається якимсь одним 
чинником, а лише їхнім специфічним набором, взаємодією й 
рекомбінацією. Жодні соціологічні дослідження не дають її опису 
в абсолютних цифрах; усі кількісні дані, отримані з опитувань, – 
відносні: вони дають змогу оцінити національну ідентичність 
принаймні за низкою показників, але тільки стосовно інших осіб 
чи груп у тій самій країні (тобто в іншому реґіоні, в інший період 
часу, в іншій віковій категорії тощо). Спроба зіставити ідентич-
ності в різних країнах у принципі теж можлива, проте вкрай 
ризикована – не лише з огляду на різні соціально-політичні 
контексти, а й з огляду на різне значення тих самих, здавалося б, 
компонентів у різних мовах і культурах. Такі зіставлення можна 
робити лише з максимальною обережністю, – постійно переві-
ряючи можливий вплив різних контекстів та відмінної мовно-
культурної семантики на отримані результати. 

Чи означає це, що феномен національної ідентичності взагалі 
не піддається емпіричним вимірюванням? Піддається, але, як і у 
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випадку всіх таких конвенційних абстракцій (ціннісні орієнтації 
громадян – яскравий приклад), отримані результати засадничо не 
можуть мати абсолютного характеру. Ідентичність, як ми вже 
згадували, це сума даних про людину. Причому – даних цілком 
суб’єктивних, записаних зі слів самої людини (чи інших людей, що 
теж не ґарантує жодної об’єктивності). Кожна людина може мати 
дещо відмінне уявлення про ті компоненти, з яких складається її 
ідентичність, та про ієрархію цих компонентів, тобто про їхню 
начебто «об’єктивну» важливість (для всієї спільноти) і суб’єк-
тивну (особисто для себе). Відмінним може бути не лише усвідом-
лення важливості цих компонентів, а й їхнє емоційне відчут-
тя/переживання. Наприклад, для українців, які у більшості 
українських (начебто) міст не мають змоги отримати повноцінного 
обслуговування у більшості публічних сфер своєю мовою, мовний 
компонент ідентичності набуває непропорційно великого зна-
чення. Важливість прапора, гімну та інших національних символів 
відчувається/усвідомлюється головно під час різноманітних 
публічних подій – своєрідних ритуалів громадянської релігії. 
Важливість національних інституцій усвідомлюється меншою 
мірою і зазвичай не переживається емоційно, хоча їхня роль у 
формуванні й підтримуванні національної ідентичності є досить 
високою. Їхній вплив є, сказати б, гомеопатичним, – повсякден-
ним, але малопомітним; механізм цього впливу блискуче описав 
Майкл Біліґ у книзі «Банальний націоналізм» [20]. 

Таким чином емпіричне дослідження національної ідентич-
ності через квантифікацію різних її аспектів цілком можливе, 
проте при цьому потрібно, по-перше, максимально враховувати 
контекст і, по-друге, використовувати для обрахунків якомога 
ширшу базу даних, оскільки саме від її обсягу залежить 
репрезентативність отриманих середньостатистичних показників. 
А крім того, слід пам’ятати, що отримані дані зазвичай нетривкі 
(бо ж сильно залежать від перемін контексту), а також – що вони 
не детермінують жорстко політичних орієнтацій чи інших наста-
нов серед представників досліджуваної ідентичнісної спільноти, а 
лише більшою чи меншою мірою корелюють із ними; міра такої 
кореляції зазвичай визначається регресійним аналізом відповідних 
даних. Ідентичність (тобто її квантифіковані показники) вказує 
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лише на ймовірність тих чи тих орієнтацій і настанов, але не 
детермінує їх однозначно, як це приписує їй Сініша Малешевіч, 
щоб потім за це ж і критикувати. 

Учені справді часто вдаються до мисленнєвих скорочень і 
вживають подеколи терміни «нація», «національність», «націо-
нальний характер» чи «національна ідентичність» як семантично 
споріднені і взаємозамінні. Проте ніхто з серйозних дослідників не 
вважає, що наявність у тої чи тої групи людей спільної самоназви 
або ж проживання на тій самій території «автоматично означає 
для них усіх спільне відчуття належності та майже вроджену 
схильність до спільної соціальної дії» (курсив мій. – М.Р.); і ніхто, 
крім крайніх примордіалістів, не стверджує, що «сам факт на-
родження в даному місці» може бути «надійним (reliable) показни-
ком почуттів, цінностей та інтересів особи» [12, c. 275]. Усе, на що 
здатні вказати наведені (і подібні) дані, – це лиш на певну ймовір-
ність саме таких, а не інших «почуттів, цінностей та інтересів». 

Так само й зведення національної ідентичності до простого 
дихотомічного вибору між двома есенціалізованими категоріями: 
«Ти шотландець чи британець?» може бути справді непродук-
тивним, як слушно зауважує Сініша Малешевіч [12, c. 279], а 
проте це зовсім не означає, що запитання неправомірне. Це 
означає лише, що за таким вступним, справді дуже загальним і 
непрецизійним, запитанням мають іти наступні, докладніші, які би 
передбачали можливість гібридного поєднання обох ідентичнос-
тей і водночас поглиблювали й контекстуалізували значення обох 
категорій – і «шотландськості», і «британськості».  

Ще один приклад поборювання дослідником власноруч витво-
рених «химер» – розвінчання показника «національної гордості» 
(часто вживаного в соціологічних опитуваннях) як вельми суб’єк-
тивного і ситуаційного і тому непридатного на роль заступника 
(«proxy») категорії «національна ідентичність». А оскільки цей показ-
ник ще й слабо корелює з іншим, часто вживаним в опитуваннях 
показником «прив’язаності/належності» до певної нації, то (робить 
далекосяжний висновок автор) соціологічні опитування взагалі мало 
що дають для окреслення національної ідентичності [12, c. 279]. 

Обидва висновки досить натягнуті, бо ж, по-перше, категорія 
ідентичності за самою суттю є суб’єктивною, як і всі її показники, 
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тож проблема з «національною гордістю» полягає не в тому, що 
вона суб’єктивна й ситуаційна, а в тому, що ані вона, ані жоден 
інший показник із соціологічних опитувань не претендує на роль 
відповідника і замінника (еквівалента) національної ідентичності. 
Лише сума таких показників може дати уявлення про характер 
національної ідентичності, – тим докладніше, чим більше показ-
ників залучено. А по-друге, кореляція між цими показниками 
може бути різною, бо ж описують вони різні параметри на-
ціональної ідентичності: запитуючи респондентів, наскільки вони 
пишаються своєю національністю, наскільки готові боронити свою 
національну державу зі зброєю в руках чи наскільки (гіпотетично) 
воліли б змінити національність (емігрувавши або народившися в 
іншій країні), ми визначаємо їхню «прив’язаність» (attachment) до 
своєї нації. Але це лиш один із аспектів національної ідентичності. 
Інший аспект визначається пріоритетністю (supremacy) національ-
ної ідентичності над усіма іншими – соціальними, релігійними, 
ґендерними, регіональними тощо. А точніше – її гаданим місцем у 
ієрархії усіх інших ідентичностей. Ще інший аспект – громадянсь-
кий/етнічний – визначається уявленнями респондентів про підста-
ви належності до їхньої нації (місце народження, етнічність бать-
ків, громадянство, знання мови, культури й традицій тощо). І, 
нарешті, є ще менш згадуваний, але подеколи не менш важливий 
параметр національної ідентичності – її актуальність, відчутність, 
злободенність (salience). Визначається він найчастіше запитанням 
«Як часто ви згадуєте/думаєте про свою національність?» і 
пов’язаний зазвичай із певними ідентичнісними проблемами та, 
відповідно, реакцією – чи то на зовнішній тиск, що його зазнає 
ідентичність (тобто окремі її параметри), чи то на внутрішню 
розщепленість і суперечливість, коли окремі параметри мають 
принципово іншу вагу і значення для різних членів тієї самої 
ідентичнісної спільноти. 

Усе це показує, що національна ідентичність є надзвичайно 
складним явищем, що її дослідження потребує надзвичайної 
ретельності, а її опис – термінологічної точності й зваженості. 
Сініша Малешевіч, схоже, свідомо (провокативно) загострив деякі 
свої тези, щоб привернути увагу до низки дискурсивних та 
епістемологічних проблем, пов’язаних із вивченням і обговорен-



 

21 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

ням націй, націоналізму та національної ідентичності. Попри 
численні спрощення й полемічні надмірності він має рацію 
принаймні у двох ключових пунктах. По-перше, надвиробництво і 
безвідповідальне вживання терміна «ідентичність» справді сягну-
ли загрозливих розмірів. І, по-друге, ідеологічний аспект констру-
ювання, функціонування і використання (часто маніпулятивного) 
«національної ідентичності» справді заслуговує глибшого і 
систематичнішого аналізу. 

Неадекватне вживання терміна, як показує Малешевіч і як 
підтверджує наш власний український досвід, пов’язане насам-
перед із його реїфікацією (оречевленням), антроморфізацією 
(олюдненням) та нанизуванням тавтологій, зумовлених найчастіш 
есенціалізацією терміна та його цілковитим семантичним відривом 
від конститутивних елементів. Дослідник наводить численні прик-
лади такого надуживання: «національність – це ідентичність, що 
втілює історичну тяглість»; «одним із різновидів національної 
ідентичності є її імперський тип, який можна назвати імперським 
націоналізмом» [12, c. 275]; [погляньмо] «як люди набувають і 
обживають свої ідентичності і як потім ідентичність визначає те, 
що ті роблять» [12, c. 277]. 

Ідентичності, наче живі істоти, «почуваються загроженими», 
«зливаються, конфліктують і ігнорують одна одну», «утверджують 
себе», «формують національні мови» і «вимагають активнішої 
мовної політики». У кожному окремому випадку таке метонімічне 
вживання терміна видається прийнятним (ми ж бо розуміємо, що 
«загроза» у наведеній вище цитаті стосується не абстрактної кате-
горії під назвою «ідентичність», а певних її компонентів і що від-
чуває цю загрозу не сама «ідентичність», а її носії), проте формує і 
водночас відбиває небезпечну тенденцію – перетворення ідентич-
ності в певну есенційну сутність, здатну впливати на події й про-
цеси безпосередньо, а не через конкретних суб’єктів та інституції.  

Ідентичність перестає бути «сумою даних» про особу чи 
спільноту, втрачає когнітивний зв’язок зі своїми компонентами, 
набуває небезпечної «самості», чи, як пише Малешевіч, «кон-
цептуальної монструозності» [12, c. 281]. Відтак тавтологія стає 
натуральним наслідком такої есенціалізації. Щоб написати, 
наприклад, що «національна ідентичність пов’язує групу людей з 
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конкретним географічним простором», треба геть забути, що 
національна ідентичність – це і є, серед усього іншого, прив’яза-
ність до свого «національного» простору, а отже, й наведена фраза 
є насправді безглуздою: вона стверджує лише те, що прив’язаність 
«до конкретного географічного простору» зумовлена… прив’яза-
ністю «до конкретного географічного простору». Так само й 
твердження: «національна ідентичність вимагає, щоб люди, які її 
поділяють, мали дещо спільне», у перекладі нормальною мовою 
означає всього лише, що «наявність у людей дечого спільного 
[певних елементів ідентичності] вимагає, щоб вони мали… дещо 
спільне» [12, c. 276]. Фраза «національна гордість є позитивним 
почуттям, що його відчуває публіка до своєї країни як результат 
своєї національної ідентичності» [12, c. 278], означає фактично 
лише, що «національна гордість є наслідком… національної гор-
дості» (як компонента національної ідентичності).  

Приклади можна множити, але сам той факт, що походять 
вони не з публіцистичних опусів, а з фахових текстів досвідчених 
науковців і що не лише автори, а й редактори, рецензенти і ми, 
читачі, зазвичай не помічаємо прихованої в них тавтології, наочно 
показує, як далеко зайшла есенціалізація терміна і наскільки 
своєчасним можна вважати декоструктивістський виступ Сініші 
Малешевіча пропри всі його полемічні пересади. Раціональне 
зерно його виступу полягає, безумовно, не в луддистському 
заклику відмовитися взагалі від «концептуального монстра» і 
зосередитися натомість на «вивченні національності крізь призму 
взаємин між мікросолідарністю та організаційно генерованими 
макропроцесами ідеологізації» [12, c. 273]. Важливіше – прибор-
кати згаданого «монстра», повернути терміну «національна 
ідентичність» його автентичний, немістифікований зміст, зробити 
фактично те, до чого закликає Малешевіч, – «обережно розпаку-
вати різні і часто суперечливі процеси, заховані за цим величезним 
і нечітким парасольковим терміном», «відстежити й виявити 
розмаїття індивідуальних і колективних мотивів, думок, почуттів 
та дій, що їх [надто] всеосяжний концепт національної ідентич-
ності затуманює» [12, c. 281]. 

При цьому зовсім не обов’язково, як у класичній приказці, 
відтинати волосся разом із головою, тобто відкидати злоякісні 
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дискурсивні нашарування разом із терміном, який, попри все, 
зберігає онтологічну, аксіологічну та епістемологічну цінність – як 
сума прикмет, ціннісних настанов та ймовірнісних корелятів 
можливих орієнтацій і поведінки. Мовби полемізуючи з дещо 
пізнішими текстами Малешевіча, угорський учений Дьєрдь 
Шопфлін писав, що ідентичність аж ніяк не є чимось ірраціональ-
ним, навпаки – вона пропонує свою власну раціональність, 
виконуючи роль семантичного декодера, що полегшує нам 
орієнтацію в довколишньому світі [21, c. 479]. 

 
Реабілітація терміна 

 
Людське знання про світ, людське бачення світу є неминуче 

частковим і партикулярним – витлумачував він. У процесі 
пізнання ми відсіюємо чи опускаємо більшу частину інформації, 
щоб уникнути перевантаження. Ми постійно стикаємося з яви-
щами, на які не маємо відповіді, тож реаґуємо на них конвенційно, 
тобто усталеним, загальноприйнятим, як нам здається, для такої 
ситуації способом. Конвенція, тобто попередня домовленість 
(згода) передбачає існування певного колективного знання, на яке 
ми покладаємося, намагаючись зорієнтуватись у світі; потреба 
швидкої орієнтації неминуче спонукає до спрощень, конструю-
вання стереотипів, відсіювання величезної кількості інформації як 
надмірної та сприйняття більшості речей як даності. Щоб завести 
автомобіль, нам не конче винаходити двигун внутрішнього 
згорання, ані навіть знати, як він працює; щоб пізнати людину в 
першому, найповерховішому наближенні, нам не конче знати всі 
маркери її ідентичності, ані, тим більше, якими ідеологічними 
механізмами ця ідентичність формується, – для початку нам 
досить одного-двох слів, якими людина себе ідентифікує (чи 
якими її ідентифікують інші). 

Світ безмежний, і сигнали, які ми від нього отримуємо, – 
незліченні. Тож щоб вловити у них якийсь сенс, мусимо зменшити 
їхню кількість, зробити розбірливими. «Для ефективної комуні-
кації, – пише Шопфлін, – індивіди повинні мати набір спільних 
значень, конвенційно погоджений набір спільних критеріїв деко-
дування світу. Колективні ідентичності якраз і перебувають у 
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центрі цієї діяльності. Критерії, за якими ми розуміємо світ, – 
партикулярні, характерні для однієї групи й нехарактерні для 
іншої; вони різняться між собою й відтворюються в часі, інакше 
настав би хаос. А хаос – це те, що однаково нестерпне для всіх 
спільнот» [21, c. 480]. 

Щоб уникнути хаосу, тобто кризи значень, спільноти кон-
струюють наративи про себе, в яких визначають чесноти й пороки, 
встановлюють засади добра і зла, регулюють спільні етичні норми. 
Щоб зробити ці норми тривкими, вони закодовують їх за допо-
могою міфів (наративів про себе), символів (наділяючи об’єкти й 
події особливим значенням) та ритуалів (колективних дій, які 
генерують солідарність, не вимагаючи консенсусу). Шопфлін 
метафорично називає ці засоби «колективними стенограмами» 
(collective shorthands). Вони витворюють колективні тексти, які 
можна читати і розуміти, хоч це й нелегко. Ці тексти містять 
сконденсовані значення («суму даних» про особу чи колектив, як 
писав Варун Уберой) і функціонують як узгоджені критерії, за 
якими спільноти здійснюють свої справи. 

Спільноти, додає Шопфлін, окреслюють межі, які відокрем-
люють/відрізняють їх від інших спільнот, і які навіть за від-
сутності формальних кордонів виконують важливу функцію 
«регулювання трафіку», тобто відфільтровування певних ідей і 
якостей отримуваної інформації. Вони забезпечують цілісність 
національної ідентичності, так що жодна деконструкція не здатна 
її порушити. Цим відмежовувальним механізмом може бути що 
завгодно – від характеру одягу до особливостей харчування, хоча 
найістотнішим механізмом, на думку дослідника, є мова – і то не 
лише на рівні суто філологічному, а й на рівні культурному та 
політичному [21, c. 481]. 

Хоч би скільки ми називали національну ідентичність 
«химерою», вона так чи інакше виконує надзвичайно важливу і 
поки що незамінну функцію стислого, «стенографічного» запису 
інформації про спільноту та індивіда, вона конденсує цю інфор-
мацію й допомагає розкодувати. За самою природою такий запис 
не може давати ані вичерпної інформації, ані абсолютно точної. 
Радше він вказує на високу ймовірність тих або тих прикмет у 
членів спільноти і тої чи тої поведінки, хоча зовсім не виключає 



 

25 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

можливості інших прикмет і іншої поведінки як окремих осіб, так і 
всієї спільноти – за інших обставин. 

Сініша Малешевіч цілком слушно застерігає від загрозливої 
есенціалізації терміна «національна ідентичність», проте зовсім не 
знімає питання про його незамінну комунікаційну функцію – роль 
зручного і звичного декодера інформації про спільноту та її членів. 
Він лише переносить акцент на механізм, який визначає і регулює 
роботу цього декодера, – на ідеологію. Адже саме ідеологія має 
істотний, подеколи вирішальний вплив на те, яка інформація 
відбирається, а яка відсіюється, як вона інтерпретується і які 
висновки з неї робляться; саме ідеологія визначає «критерії, за 
якими ми розуміємо світ», встановлює етичні норми і «наративи 
про себе». 

Малешевіч означує ідеологію як «соціальний процес, через 
який людські актори артикулюють свої дії й переконання». А що 
зміст ідеологічних дискурсів зазвичай насичений трансцендент-
ними «великими візіями» бажаного суспільного устрою й апелює 
до певних етичних норм, колективних інтересів і почуттів чи до 
«вищого знання», більшість ідеологій ставлять себе над пов-
сякденням і уникають звіряння з практикою. В цьому сенсі 
ідеологічні дискурси виявляються «надзвичайно ефективними для 
виправдання обраного напряму соціальних дій та легітимізації (чи, 
навпаки, делегітимізації) наявних владних відносин» [12, c. 283]. 

Фактично роль «декодера» в концепції Малешевіча вико-
нують не ідентичності, а ідеології, що стоять за ними і їх фор-
мують. «Оскільки суспільно-політичні події та соціальні факти не 
здатні говорити за себе, існує потреба їх декодувати, зрозуміти й 
контекстуалізувати. Люди покладаються, отже, на наявні ідеоло-
гічні мапи й концепти, щоб розшифрувати й витлумачити зміст 
цих подій і фактів. Ідеологічні наративи визначають таким чином 
структуру й забезпечують зв’язність усьому тому, що інакше було 
б набором випадкових образів, подій та вчинків. Ідеологія, отже, 
це процес, що включає у себе мислення й дію і в рамках якого 
наша поведінка залежить від ідеологічно артикульованих ідеоло-
гічних мап (хоч і не визначається ними цілковито)» [12, c. 283].  

Запропоноване Малешевічем (і дедалі поширеніше в західно-
му суспільствознавстві) розуміння ідеології істотно відрізняється 
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від панівного в нас (донедавна) марксистсько-ленінського уявлення 
про ідеологію як «хибне, спотворене представлення реальності… 
свідому містифікацію, до якої вдаються панівні соціальні групи, 
щоби виправдати чи навіть приховати своє панування» [9, c. 39]. 
Ідеологія як «фальшива свідомість» протиставлялася у марксизмі 
«об’єктивному», «науково вивіреному» знанню про дійсність, що 
його буцімто забезпечувало єдино правильне марксистсько-
ленінське вчення. Сьогодні переважає нейтральне розуміння ідео-
логії – як системи будь-яких поглядів і уявлень, що їх індивід 
визнає слушними й бажаними для суспільства. В цьому сенсі будь-
які погляди й настанови є ідеологічними, оскільки відбивають 
особистий досвід та інтереси, маскуючись при тому під загально-
прийняті чи принаймні намагаючись у такій ролі утвердитись. 

Ідентичність як «сума даних» про особу чи колектив, як 
стислий запис («стенограма») уявлень про себе та інших є 
засадничо ідеологічною. Вибір ідентичності – це не просто 
самоідентифікація з певною групою, з її основними маркерами, це 
ще й вибір відповідного світогляду, вибір певної ідеології. «Люди-
на ідентифікує себе з тією групою, ідеологія якої її найбільше 
приваблює, тобто здається найвідповіднішою її розумінню світу та 
свого місця в ньому, зумовленому її соціальним становищем. 
Можна сказати, що не так група виробляє ідеологію, котра захи-
щала б її інтереси, як ідеологія творить групу, вербуючи її членів 
за допомогою дискурсів, котрі її втілюють. Ці дискурси – засно-
вані на наративних конвенціях, що «розповідають» про світ із 
погляду відповідних ідеологій, не тільки окреслюють характеристи-
ки й утверджують вартість «своєї» групи, а й відмежовують її від 
(деяких) інших, сприйманих як загроза для її існування» [9, c. 43]. 

За всієї важливості вивчення націоналістичних ідеологій ми 
не можемо ані скасувати, ані підмінити ним вивчення ідентич-
ностей, оскільки ці дві категорії оперують на різних рівнях і 
стосуються різних аспектів самовизначення спільноти та індивіда. 
Ідеологія визначає мисленнєві моделі й поведінкові засади. У 
випадку націоналізму вони зводяться, за Ентоні Смітом, до п’яти 
підставових пунктів: «(1) Світ природно ділиться на нації, кожна з 
яких має власний характер і долю; (2) Нація є джерелом усієї 
політичної влади, і лояльність до неї перевищує інші лояльності; 
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(3) Задля свободи й самореалізації люди мусять належати до 
певної нації, ототожнюватися з нею; (4) Глобальна свобода і мир 
залежать від свободи й безпеки всіх націй; (5) Нації можуть 
осягнути свободу й можливість самореалізації лише у власних 
суверенних державах» (22, c. 187). 

Ідентичності функціонують у рамках ширших ідеологічних 
метанаративів і мають конкретніший, партикулярний характер – на 
противагу універсальним/універсалізаційним претензіям ідеологій. 
Ідентичності – субстантивні, вони відповідають насамперед на 
питання «хто/що?» Ідеології – мотиваційні, вони стосуються пере-
дусім питання «чому/навіщо?» Ідентичність, умовно кажучи, – це 
набір певних пазлів чи кубиків («building blocks», як назвав їх 
Орест Субтельний) [23, c. 224]; ідеологія ж – алгоритм, який їх 
відповідним чином закомпоновує. Малешевіч закликає змістити 
увагу з самих «кубиків» на алгоритм – «ідеологічний процес, через 
який національність стає нашою другою натурою, через який люди 
натуралізують і нормалізують національність як самоочевидний і 
єдино можливий спосіб розуміння довколишнього світу», «процес, 
що робить націю емоційним еквівалентом родини» [12, c. 283]. 

Цей процес не реалізується сам собою; для того, щоб 
націоналізм як продукт і вираз модерного світобачення поширився 
за межі порівняно вузького кола державно-політичних, економіч-
них та/або культурних еліт, які мають партикулярний інтерес у 
такому поширенні, треба знайти механізми перенесення почуття 
солідарності і спорідненості з вузького кола людей, яких ми 
знаємо особисто й почуваємо до них певну емпатію, на ширші 
маси людей, абсолютно нам незнайомих, проте уявлених як «свої». 
Націоналістична уява, як і релігійна, потребує міфів, символів і 
ритуалів. Без них «нація» так і лишатиметься абстракцією, що не 
викликає жодного емоційного відгуку. 

Ідеологія творить міфи і символи з наявного, загалом 
обмеженого матеріалу. Вона їх утверджує через освіту й культуру, 
через державні і суспільні інституції, через розмаїті повсякденні 
практики і специфічні ритуали громадянської релігії. Набір відпо-
відних міфів і символів, емоційне і розумове самоототожнення з 
ними і з іншими людьми, що поділяють подібну емоційну і розу-
мову прив’язаність, – це і є національна ідентичність. Вона скла-
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дається з компонентів, які потребують вивчення; ці компоненти 
відіграють різну роль для різних людей у різні часи і за різних 
обставин, – і це теж треба вивчати; а головне – ідентичність 
корелятивно пов’язана з ціннісними орієнтаціями, з політичними 
поглядами й настановами, з імовірними моделями поведінки, тож 
її вивчення має не менш практичне значення, ніж вивчення 
ідеологій, що її формують і підтримують. 

Підсумовуючи, отже, можемо сказати, що національна 
ідентичність є «химерою» не більше, ніж будь-яка інша абстрактна 
й цілком конвенційна категорія в гуманістиці. З одного боку, вона 
справді може бути «химерою», тобто примордіальною, «незмін-
ною, заданою певними об’єктивними чинниками сутністю». Цю 
есенціалізацію, як слушно зазначає український дослідник, «спри-
чиняє не тільки схильність людської свідомості спрощувати 
спостережуваний світ, а й утілення цього погляду в потужних 
інституційних дискурсах, що відбивають панівні ідеологічні 
уявлення» [9, c. 38]. В цьому сенсі заклик Сініші Малешевіча 
критично переоцінити (деконструювати) категорію національної 
ідентичності і звернути натомість більше уваги на націоналістичну 
ідеологію та відповідні дискурси, які формують «національну 
свідомість», видається цілком слушним і своєчасним. Проте, з 
іншого боку, ані деконструкція терміна (як своєрідне превентивне 
щеплення від його есенціалізації), ані посилена увага до 
націоналістичних дискурсів та ідеологій не знімає потреби в 
категорії національної ідентичності і жодною мірою не заперечує 
її аналітичної придатності – у відповідних межах і з відповідними 
застереженнями. 
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Валентин Бушанський 
 
 

УТОПІЇ Й АНТИУТОПІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 
 

У статті досліджуються політико-філософські концепції 
реабілітації утопічного мислення та класичні антиутопії ХХ сто-
ліття. На основі аналізу праць Карла Мангайма, Ернста Блоха та 
Герберта Маркузе автор доходить висновку про наявність про-
тиріччя між їхніми концептуальними підходами та теорією 
екзистенціальної тривоги, що обґрунтована в дослідженнях Ролло 
Мея й Ірвіна Ялома. Завдяки дослідженню класичних антиутопій 
виявлено: спроби втілення політичних утопій призводять до 
анігіляції етичної свідомості та свободи людини.  

Ключові слова: утопія, антиутопія, політична влада, етика, 
свобода.  

Bushanskyi V. V. Utopia and dystopia in European culture. The 
article deals with the political and philosophical concepts of 
rehabilitation of utopian thinking and classical dystopia of the 
twentieth century. Based on the analysis of the works of Carl 
Mannheim, Ernst Bloch and Herbert Markuse, the author comes to the 
conclusion that there is a contradiction between their conceptual 
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approaches and the theory of existential anxiety, which is substantiated 
in the studies of Rollo May and Irvine Yalom. Through the study of 
classical dystopia, it was discovered that attempts to implement 
political utopias lead to the annihilation of ethical consciousness and 
human freedom.  

Key words: utopia, dystopia, political power, ethics, freedom. 
 
Унікальним феноменом європейської культури є утопічне 

мислення. Тільки європейська культура породила низку прикмет-
них текстів і не менш самобутніх політичних експериментів. 
Європейські й американські революції – безпосередній наслідок 
утопічного мислення. І не в тому сенсі, що революції спрямо-
вуються на втілення нездійсненних проектів (чимало революцій 
мали цілком прагматичну онову), а в тому, що вони є проявом 
пошуку ідеального суспільно-політичного устрою. Європейська 
культура (на відміну од традиційних східних культур) транслює 
незбагненне чуття незатишності, випадковості та безглуздості 
існування людини в цьому світі. Світ, незалежно від його конкрет-
них контурів, завжди сприймається як нереальний – тотальний 
проект з ошукування людини. Цілком очевидно, що таке світо-
сприйняття є наслідком впливу християнства, яке протиставляє 
цей «гріховний світ» і «втрачений рай».  

Після потрясінь ХХ століття наша сучасність украй скептично 
ставиться до утопізму. Політична та філософська думка фоку-
сується на «кінцеві історії» – створенні універсальних і остаточних 
політичних моделей, які зробили б непотрібними всі політичні 
революції, та «сталому розвиткові» – суспільно-економічній моде-
лі, що забезпечувала б гармонію між виробництвом, споживанням 
і соціальною структурою. За всіма цими проектами, як на мій 
погляд, простежується той-таки потяг до утопізму, і поготів – 
антиутопічні конотації. Заперечення утопії – саме є утопією. Нині 
утопізм проникає до нашої реальності через чорний хід, або ж ми 
таки є свідками втрати європейською культурою її надзвичайно 
особливої риси і живемо в переддень становлення глобального 
світу, який уже ближчий не до утопічних, а антиутопічних обрисів.  
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Політико-філософські спроби реабілітації утопізму 
 

Вочевидь, саме в другій половині ХІХ століття, з поширенням 
марксизму, змінилася конотація поняття «утопія». Нині характе-
ристика певної ідеї як «утопії» є суто негативною. Одначе в романі 
Томаса Мора й у працях соціалістів-утопістів образи нового світу, 
людини та соціальних відносин мають однозначно позитивні 
трактування. Так само натхненні й попередні уявлення про ідеаль-
не суспільство, створені в добу Античності, Середньовіччя та Від-
родження. Зміна конотації відбулася з переходом утопічних 
проектів зі сфери «абсолютно неможливого» (хоча й бажаного) до 
сфери «потенційно можливого».  

Марксизм постав як обґрунтування шляхів утілення бажаної 
утопії. Утопічні образи вже не сприймались як гра чистої фантазії. 
Марксистський позитивізм і притаманні йому революційні тенден-
ції спричинили необхідність раціонального осмислення утопічних 
проектів. Певній ревізії були піддані ідеї Платона, юдео-
християнські образи раювання на землі, теорії та практики доби 
Просвітництва. Саме цей раціональний погляд на утопічні образи, 
відмова тлумачити їх як суто поетичні й спричинили зміну 
конотації. Утопії перестали сприйматись як чарівливі метафори й 
почали розглядатись як суспільно-політичні проекти. І цей ракурс 
аналізу зумовив украй негативні оцінювання утопій: із безневин-
ної поетики утопії перетворилися на небезпечні суспільно-
політичні проекти майбутнього. Таке, суто негативне, ставлення 
до утопій закріпилось у культурі.  

Спробою нейтрального трактування утопії стала праця Карла 
Мангайма «Ідеологія та утопія». Звернувшись до еволюції утопіч-
них ідей в Європі, Мангайм пов’язав їх із домінантними суспільно-
політичними парадигмами, котрі реалізуються в ідеологіях. Утопії 
й ідеології, відтак, постають діалектичними крайнощами. Зокрема, 
Мангайм виокремив чотири найпоширеніші типи взаємозв’язків 
«ідеологія – утопія»: для культури, в якій домінують панхрис-
тиянські уявлення про світ та суспільні відносини, притаманним є 
«оргіастичний хіліазм»; з поширенням лібералізму – утопії лібе-
рального штибу; з утвердженням консерватизму – консервативні 
утопії; з виникненням комуністичних ідеологій найрізноманіт-
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ніших відтінків – відповідні соціалістично-комуністичні утопії та 
практики [1, с. 226–263]. Мангайм наголошує, що утопічні очіку-
вання – це спонуки суспільно-політичних перетворень, котрі відо-
бражені в ідеологіях. Одначе, з політичним утвердженням ідеоло-
гій, ті набувають своєрідного окостеніння. Відповідно, змінюється 
й характер відношення між ідеологією й утопією. Утопії, які 
спершу були стимулом становлення ідеології, з перемогою остан-
ніх стають джерелом критики, а тому й набувають офіційних 
негативних конотацій. Будь-яка ідея, яка покликує до життя прак-
тику, є небезпечною для останньої, оскільки реальність ніколи не 
сягає формальної чистоти ідеї.  

У свою чергу, неомарксист Ернст Блох акцентував увагу на 
пізнавальних аспектах утопічних наративів. Блох, зокрема, вдався 
до своєрідної генералізації поняття «утопія». Усі форми діяльності – 
наукова, поетична, художня, виробнича, тощо – розглядається ним 
як утілення утопій. Цілком очевидно, що в цьому підході Блоха 
має місце зближення уявлень про «утопію» й «ідеал». І, як на мій 
погляд, така, по суті, підміна понять навряд чи є виправданою. 
Блох також розмежував «абстракті» та «конкретні утопії». Перші, 
котрі Блох ототожнює зі своєрідними образами раю на землі чи 
Золотого віку, не мають, на його думку, практичного значення. 
Другі ж – технологічні чи організаційні проекти – являють собою 
рефлексію найближчих перспектив розвитку, постають рецепцією 
ще не реального, але вже можливого буття [2].  

Вартий уваги й погляд на утопію, висловлений Гербертом 
Маркузе. У статті «Кінець утопії» Маркузе обґрунтовує тезу, що за 
сучасного технологічного розвитку західних країн цілком можли-
вим є подолання відомих вад буржуазного суспільства: бідності та 
відчуженості людини. Їхнє подолання, вважає Маркузе, стало б 
стрибком в утопію, який був би еквівалентним подоланню і утопії, 
і класичного буржуазного суспільства, і являв би собою запе-
речення історії як такої. Як і Ернст Блох, Маркузе вважає, що є 
суто утопічні, тобто нездійсненні прагнення, на кшталт вічного 
життя чи вічної молодості. Але є й реальні перспективи розвитку 
суспільства, які традиційно ототожнюються з утопічними ідеями. 
Нині ніщо, окрім культурних упереджень, наголошує Маркузе, не 
заважає здолати бідність і відчуження, а отже, й перейти до нової 
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культури, що базувалася б на діяльності як грі та суто естетичному 
світосприйнятті [3].  

Треба зазначити, що висловлені в статті міркування про 
необхідність домінації в культурі естетичного складника докладно 
розкриваються Маркузе в його праці «Ерос і цивілізація» [4]. У 
цій-таки праці Маркузе вводить поняття «додаткова репресія», в 
основі котрої не політичний і не економічний, а суто культурний 
пресинґ. Сам стиль культури змушує людину до трудової 
активності, результати якої, з погляду споживання, не надто й 
істотні. Споживання вийшло за рамки доцільності й перетворилося 
на суто символічне, оскільки вже спрямовується не на задоволення 
потреб, а на оволодіння символами соціальної успішності. Відтак 
саме культура створює додаткову репресію й веде до відчуження 
особистості, з життя якої йдуть естетичні ідеали та цінності. У 
цьому контексті є рація додати, що висловлена Маркузе критика 
буржуазного суспільства суголосна міркуванням Еріха Фромма в 
праці «Бути чи володіти». Одначе цікавим є й те, що прообраз 
критики спожиття можна бачити вже в етиці Епікура, котрий 
поділяв потреби на «нагальні та необхідні», «необхідні, але не 
нагальні», а також на «не нагальні та не необхідні», інтерес до 
яких – лише прояв марнославства.  

За великим рахунком, суть проблеми, над якою міркують 
Герберт Маркузе й Еріх Фромм, полягає, як я вважаю, в 
наступному: насправді, людей цікавлять не речі й не споживання, 
людей цікавлять люди і тільки! Якщо ми вилучимо зі споживання 
його предметний аспект, то завважимо, що споживання є актом 
демонстрації соціальної успішності та лояльності. По-перше, спо-
живаючи, суб’єкт вказує на визнання ним соціальних норм і 
загальних правил гри. Адже споживання, поряд із трудовою 
активністю, спрямованою на виробництво, є одним із ключових 
складників суспільних відносин. По-друге, суб’єкт шляхом 
споживання оволодіває речами – символами його досягнень у 
суспільній грі. Отже, не річ як така є метою споживання. Метою є 
демонстрація набутку – своєрідного призу в соціальній грі. Але 
«приз» цей – суто символічний. Він – знак, який спонукає інших 
учасників гри віддавати належне переможцеві. Тож, споживаються 
не речі як такі, а соціальне схвалення. І в цьому сенсі споживання є 
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ігровою реальністю, як її розумів Йоган Гейзінґа. І, разом із тим, і 
це в першу чергу, споживання є соціально-психологічним актом – 
засобом набуття соціальної уваги та схвалення. Підтвердження 
того, що не речі й не матеріальне споживання – єдиний критерій 
оцінювання людини, – аскетичні практики. Раціоналізація спожи-
вання, на необхідності якої наголошував, як відомо, Епікур, досвід 
еллінських кініків і християнських аскетів свідчать, що соціальне 
схвалення може здобуватися не лише шляхом накопичення 
статусних речей.  

Герберт Маркузе й Еріх Фромм таврують як прояв відчуження 
трудову активність, спрямовану на здобуття символів успішності. І 
вони мають рацію, бо шлях людини до соціального схвалення 
виявляється окружним. Прагнучи соціального визнання від інших 
людей, особа вступає з ними в комунікацію не безпосередньо, а 
через знаки, які сигналізують про статус успішності. Таким чином, 
комунікація виявляється розірваною, точніше, опосередкованою 
соціальними символами. Між двома людьми, що перебувають у 
комунікації, опиняються речі – соціальні символи, які, у свою 
чергу, і «диригують» комунікацією. Адже, по-перше, прагнення до 
оволодіння речами спонукає до відчуженої трудової активності; 
по-друге, соціальне оцінювання особи відбувається через призму 
знаків, здобутих шляхом відчуженої праці. Утім, варто відзначити, 
що елемент трудового відчуження завжди присутній у суспільних 
відносинах. Навіть в утопіях, які оспівують ідеальне суспільство, 
передбачається прагматичний складник – рабська праця безправ-
них осіб. Нині ж, із розвитком індустрії, відчужена праця стає 
непотрібною; в ролі античних рабів постають машини. Такий шлях 
визволення праці передбачався вже Карлом Марксом. Відтак 
Маркузе і Фромм пропонують зняти «екран», за посередництва 
якого відбувається комунікація між людьми; перейти від опосеред-
кованого спілкування до безпосереднього. Спілкування сам на сам, 
вочевидь, має розгортатися довкола екзистенціалів, які важливі 
для кожної людини. Скажімо, Мартін Гайдеґґер вважав, що таким 
найважливішим екзистенціалом є «турбота». Можливо. Щодо 
цього є чимало дискусій. Але не в цьому суть справи. Суть у тім, 
що лінія міркувань Маркузе, Фромма та Гайдеґґера – це та лінія, 
яка накреслена ще Платоном у його міфі про печеру: люди не 
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знають світу і, фактично, не знають самих себе – вони стежать за 
тінями, тобто «екраном», який розмежовує сприйняття. Герой 
Платона намагається вивести людей із печери, дати їм можливість 
сприймати не тіні, а ідеї всіх речей, найголовніша з яких – ідея 
Прекрасного (хоча далі в «Державі» Платон пише, що най-
головнішою є ідея Добра). До цього ж таки – до прямого шляху від 
однієї людини до іншої – закликають й екзистенціалісти. Але чи не 
є цей заклик до психологічної безпосередності ще однією утопією?  

Маркузе і Фромм вважають, що на перешкоді людському 
спілкуванню та пізнанню прекрасного стоїть відчуження, спри-
чинене суспільно-політичними умовами. Змініть умови – й у 
людей буде більше часу та сил на спілкування й естетичну втіху, – 
ось їхня ідея. Згадані автори, як і Карл Маркс, а до того й Жан-Жак 
Руссо, покладають відповідальність за відчуження людини на 
соціальні умови: люди не розуміють одне одного, обмінюються 
банальностями, не цікавляться мистецтвом і науковими здобут-
ками тільки тому, що вимушені «здобувати хліб свій щоденний у 
поті». Володимир Соловйов писав, що в соціалізмі є незаперечна 
правда – «правда хліба»; і, загалом, вважав він, – це єдина правда 
соціалізму. На мою думку, є рація погодитися з Соловйовим. 
Одначе проблема, про яку він пише – соціально-економічні умови 
кінця ХІХ – початку ХХ століть, – і феномен суспільства загаль-
ного спожиття, який аналізують Маркузе та Фромм, – радикально 
відмінні. Сама реальність суспільства загального споживання 
спростовує суспільно-політичні максими Маркузе та Фромма. 
Людям замало «правди хліба», люди не вдовольняються «правдою 
хліба». Люди, навіть маючи хліб щоденний, неспроможні 
відмовитись од невротичного споживання і перейти до між-
особистісної комунікації.  

Мартін Бубер описує сильне враження свого дитинства: він 
підійшов до коня й торкнуся його морди, і тієї-таки миті відчув, 
що кінь – це жива істота, і, як йому здалося, кінь також відчув: 
хлопчик перед ним – жива істота. Це враження справило посутній 
вплив на всю філософію Бубера. Одначе річ у тім, що такий досвід 
глибоко екзистенціального переживання присутності й реальності 
іншої істоти є спорадичним. На перешкоді такому переживанню 
стоїть маса бар’єрів. І, вочевидь, не всі ці бар’єри економічного та 
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суспільно-політичного характеру. Чи витісняє наша культура 
готовність людини до екзистенціального переживання іншої люди-
ни та прекрасного? Так, напевно. Але чи є це витіснення тоталь-
ним? Напевно, що ні. Вочевидь, є безліч не економічних і не 
соціальних, а суто психологічних факторів, які спонукають люди-
ну закриватись од екзистенціальних переживань. І деякі з цих 
факторів не можуть бути зведені до культурних упереджень. 
Люди, звісно, здатні до «турботи», про яку пише Мартін 
Гайдеґґер. Але люди також здатні на жорстокі вчинки, які не 
вмотивовані ані економічно, ані культурно. В «Анатомії людської 
деструктивності» Еріх Фромм послідовно спростовує всі 
концепції, за якими людина схильна поводитися, мов хижак, тобто 
є жорстокою від природи і мусить давати вихід своїм руйнівним 
нахилам. І за більшістю деструктивних учинків психологія здатна 
віднайти спусковий механізм травми. Але чи до снаги створити 
культуру, в якій не буде травматичних факторів? Поготів, чи 
можливою є культура, в якій усі травматичні спонуки піддава-
тимуться сублімації? На мою думку, це утопія. Звісно, запро-
поноване мною питання доволі абстрактне. І, звісно, викорис-
товуючи засоби освіти та соціальної опіки, ми маємо виробляти 
культуру, яка уможливлюватиме сублімацію. Та все ж, я схиляюся 
до думки, що це утопія. Бо навіть, якщо ми вилучимо всі куль-
турно мотивовані травматичні чинники, все рівно залишиться 
певний «сухий остаток», який не піддаватиметься сублімації. Який 
це остаток? Звернімося до переживання, яке описав Мартін Бубер: 
глибоке відчуття присутності іншої істоти. Таке переживання є не 
лише спорадичним, а й винятковим. Людина здатна на дуже 
виняткові переживання. Почуття дружби або ж любові – це і є 
виняткове переживання. І ніякі соціальні фактори не змусять 
людину відмовитись од особливого ставлення до певної людини, 
не змусять її ставити знак рівності між важливою для неї людиною 
та всіма іншими людьми. І ніяка сублімація не здатна подолати 
травму руйнування, скажімо, дружби. Це і є той сухий остаток, 
який перетворює всі моделі ідеального суспільства на утопію (в 
негативному сенсі цього слова).  

В історії про Авеля та Каїна є універсальний сенс. Бог 
знехтував жертву, яку приніс йому Каїн. Каїн приніс її з праці рук 
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своїх. Каїн приніс її щиросердно. Однак жертва була знехтувана. 
Каїн був знехтуваний. І безглуздо запитувати, чому? Так уже 
стається, що людська щиросердність нехтується. І мова, звісно, не 
тільки про Бога й узагалі не про Бога. Є речі, які не залежать од 
учинків, волі та почуттів. Серед таких непідвладних речей – 
прихильність Бога, іншої людини, врода, талант, вічна молодість. 
Це все ті речі, котрі Ернст Блох і Герберт Маркузе відносять до 
сфери ірраціонального, зазначаючи, що всі спроби їхнього 
освоєння та контролю – це чиста утопія. Треба забути про запити 
останній сенсів, забути про примхливість симпатії! Варто відки-
нути сподівання на вічне життя та вічну молодість, знехтувати 
буттєвими вироками й іншими нісенітницями! Треба бути 
раціональнішими та прагматичнішими. Доцільно зосередитися 
тільки на реальному – тих питаннях суспільних і політичних 
перетворень, котрі справді піддаються вирішенню. Ось пафос і 
головна ідея Ернста Блоха та Герберта Маркузе. Але чим тоді їхня 
воля до прагматичної утопії відрізняється од ідеології, й поготів – 
од волі до антиутопії?  

 
Джонатан Свіфт: анігіляція етичної свідомості  

 
У своїй книзі «Мандри Ґуллівера» Джонатан Свіфт пародіює 

поширений у ХVII – ХVIII століттях жанр подорожніх нотаток. 
Але, як і «Дон Кіхот» Міґеля де Сервантеса, «Мандри Ґуллівера» – 
приклад високої пародії. Книга Свіфта – відвертий політичний 
памфлет. Та водночас і, на жаль, недостатньо оцінений досвід 
балансування на межі утопії й антиутопії. Жанр антиутопії набуває 
оформлення тільки в ХХ столітті, коли всі теорії примусового 
щастя остаточно проявили свій практичний потенціал. І як тут не 
згадати слова Миколи Бердяєва: великий сенс більшовизму в тім, 
що, завдяки його перемозі, сама практика спростувала всі зваби 
комуністичної теорії. Трагедія ж людства, варто додати, в тім, що 
воно не довіряє власному розуму й має незбагненну потребу 
наражатися на очевидні небезпеки. Потенційні жахи втілення 
марксистської теорії були передбачені вже Міхаілом Бакуніним. 
Але потреба експериментувати з власним життям, порушувати 



 

39 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

табу й діяти всупереч здоровому глуздові, вочевидь, є сутнісною 
рисою людства. (Докладніше на цю тему – див.: Книга Буття.)  

Та повернімося до Свіфта. У четвертій частині «Мандрів» 
Ґуллівер потрапляє до країни мудрих коней, які називають себе 
невимовним словом «гуїгнгнми» (що вже дає підстави сумніватись 
у їхній мудрості). Так, завдяки цій сюжетній лінії, Свіфт виходить 
за рамки чистої політичної критики і вступає до утопічного 
дискурсу. Мудрість дивовижних коней полягає в тому, що вони 
наділені мовою, але цураються брехні. У їхній мові навіть немає 
слова «брехня»; дивні розповіді Ґуллівера вони називають «те, 
чого не було». Вони наділені ґречністю, зичністю, але позбавлені 
манірності; скажімо, в них немає такого поняття, як «етикет». 
Вони користуються знаряддями праці, але не знають металургії й 
інших обробних галузей. «Гуїгнгнми» – природні істоти, і живуть 
із нею у злагоді: не користуються одягом, будують прості, але 
зручні стайні. Тощо. Усі суспільні питання вирішуються на 
загальних зборах. Однак ієрархія порід є непорушною: білі та сірі 
коні – обслуга, а от в яблука – аристократія. У них контролюються 
шлюбні зв’язки (масті коней не змішуються); для жеребця 
важливий розум, для лошиці – краса; але якщо певна лошиця 
наділена сильною будовою, то їй підбирається красивий жеребець. 
Цілком у дусі Томаса Мальтуса (хоча праця його «Нарис про 
закони народонаселення» буде опублікована тільки в 1798 році), 
регулюється процес народження лошат: кожна пара має право 
народити тільки двох різних статей. Але, у разі біди, якщо одне із 
них помирає, а пара вже не здатна мати нових продовжувачів роду, 
то іншій парі доручається народження лошати, яке замінить 
загибле й виховуватиметься в ерзац-родині.  

Так уже сталося, що книгу «Моя боротьба» Адольфа Гітлера я 
прочитав раніше за «Мандри Ґуллівера» Джонатана Свіфта. І тепер 
не можу позбутись од відчуття дежавю. Не знаю, чи Гітлер читав 
Свіфта, але расова теорія – очевидна паралель із фрагментом про 
ретельну селекцію кінських мастей.  

Змальовані Свіфтом образи ідеального суспільства, безпе-
речно, лежать у просвітницькому етико-політичному дискурсі. 
Вістря його критики спрямовується проти корупції, фаворитизму, 
некомпетентності чиновників, продажності суддів, розбещеності 
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аристократії, мілітаризму тощо. Читання книги Свіфта спонукає 
сумніватися в тому, що з 1726 року, коли були опубліковані 
«Мандри Ґуллівера», у сфері моралі та суспільно-політичних 
відносин бодай щось змінилося. Етичний і політичний складники 
Свіфтової утопії нерозривно взаємопов’язані. І, вочевидь, саме 
етика є тим чинником, котрий уможливлює «гармонійні» суспільні 
відносини в країні мудрих коней. Політичний ідеал, який метафо-
рично описує Свіфт, достоту англійський: демократія в «гуїгнгнмів» 
поєднується з аристократією. І тут ми не бачимо нічого утопіч-
ного. Навпаки, Свіфт доволі компліментарний стосовно англійсь-
кої політичної традиції. Але у Свіфта є й сюжетні лінії, які вихо-
дять за рамки умовного утопізму. Домінування моралі над політи-
кою, перетворення моралі на своєрідне друге єство призводять до 
цілковитої анігіляції етичної свідомості. І в розвиткові цієї теми 
Свіфт вступає до царини невідомої до того антиутопії. Звернімо 
увагу, Свіфтові ідеальні істоти не здатні на аморальні вчинки, 
брехню, лицемірність та інші неприйнятні речі. Одначе їхня 
моральність випливає не зі здатності розрізняти добро та зло, а із 
самої нездатності на добро та зло, оскільки добрий учинок має 
витоком не уявлення про ідеал добра, а елементарний інстинкт. 
Проте відсутність уявлень про добро та зло, а також брак свободи 
волі й можливості вибирати цілком виводять певний учинок за 
рамки етики. Учинок опиняється, кажучи словами Фрідріха Ніцше, 
«по той бік добра та зла». Таким чином, Свіфт підводить нас до 
очевидного висновку, який, одначе, постає у вигляді суперечності: 
по-перше, «ідеальне суспільство» уможливлюється не політич-
ними інститутами, а домінацією моралі, яка й стає єством 
суб’єктів цього суспільства; по-друге, перетворення моралі на 
друге єство є еквівалентним етичній деградації суб’єктів. Тобто, 
«ідеальне суспільство» формується не шляхом розвитку – усклад-
нення його суб’єктів, а завдяки спрощенню – втраті здатності на 
вчинки, що виходять за рамки усталених норм, які, у свою чергу, 
вже неможливо назвати етичними. І першою жертвою в процесі 
такого спрощення суб’єктів стає мова, з якої йдуть усі слова для 
позначення лихих учинків, а заразом свідомість покидають і думки – 
спроможність осягати різноманітність міжособових стосунків. 
Цілком очевидно, що це є достоту орвеллівська тема.  
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Образ ідеальних «гуїгнгнмів» розкривається в романі пара-
лельно з образом огидних «єгу» – нащадків англійських поселен-
ців, що здичавіли, втратили людську подобу, стали більше ски-
датися на тварин, аніж на людей, але зберегли всі свої родові вади: 
жадобу, агресивність, зухвалість і – неперевершений прояв свіф-
тівського гумору – схильність до безпричинної туги. (Сплін 
охоплює єгу несподівано. Вивести єгу з цього стану можна, лише 
примусивши до найважчої праці.)  

Якщо відволіктись од метафорики роману й зосередитися на 
структурних аспектах, то образи «гуїгнгнмів» і «єгу» – це дві 
вітки, на які розгалужується людство в процесі еволюції. Домі-
нантні риси «гуїгнгнмів» – моральність і організованість; «єгу», 
натомість, дістаються всі вади. Стан свідомості позначається і на 
їхній зовнішності: сила і врода вирізняє «гуїгнгнмів», відразли-
вість – волохатих «єгу». Напевно, Свіфт був першим автором, 
який висловив ідею про еволюцію людства та його поділ на два 
окремі види. Авґустин Блаженний пише про остаточний поділ 
людства на два «Міста» – «Місто Боже» та «Місто Кесареве». Але 
він не каже про фізіологічні відмінності між людьми. Тема роз-
різнень на рівні тілесності згодом порушується в романі Герберта 
Веллса «Машина часу» (1888 рік), де людство вже розділилося на 
«морлоків» та «елоїв». На момент написання «Машини часу» 
теорія Чарльза Дарвіна вже набула популярності. Тож, вочевидь, 
вплинула на сюжет роману. Утім, привертає увагу те, що мета-
форичні образи Свіфта з’являються задовго до дарвінівської теорії 
еволюції видів (1859 рік). Роман Веллса може бути віднесений до 
жанру антиутопії лише з певними застереженнями: в нім описуєть-
ся майбутнє, але критикується радше сучасність, аніж проект 
майбутнього. Одначе тема еволюції людства за двома лініями з’яв-
ляється й у класичних антиутопіях. У романі Євґєнія Замятіна 
«Ми» (1920 рік) ідеться про мешканців Єдиної Держави й інших 
істот – укритих шерстю створінь за межами скляного муру. На 
фізіологічних відмінностях акцентує увагу й Олдос Гакслі в 
романі «Прекрасний новий світ» (1931 рік): «альфи», «бети», 
«епсилони» тощо – це принципово відмінні й спеціально виведені 
види людських створінь.  
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Найсильніші сторінки «Мандрів Ґуллівера» – це останні Х – 
ХІІ розділи. У них Свіфт набуває несподіваного психологізму й 
надзвичайної сили письма. Рішенням ради «гуїгнгнмів» Ґуллівер 
має покинути їхній край або бути урівняний у статусі з іншими 
«єгу». Так, мудрі коні бачать, що Ґуллівер інтелектом і нахилами 
подібніший до них, аніж до «єгу». Однак Ґуллівер – усе рівно – 
«єгу», а тому й потенційно небезпечний. Між рабством і вигнан-
ням Ґуллівер обирає вигнання. Він майструє човна й вирушає 
туди, звідки прибув, – до Палестини… Чи я щось плутаю? Так, 
вочевидь, плутаю. Ґуллівер відпливає до найближчого острова. У 
цьому епізоді Свіфт показує, що «ідеальне суспільство» і сус-
пільство, базоване на ксенофобії, – це синонімічні поняття. Родина 
«гуїгнгнмів», в якій мешкав Ґуллівер, ладна залишити його в себе 
й надалі. Але рішення ради не може бути порушене. «Ідеальне 
суспільство» і суспільство, базоване на конформізмі, – синонімічні 
поняття. І, наче між іншим, Свіфт подає таку деталь: мудрим 
коням не властива скорбота й чуття трагедії. Смерть будь-якого з 
представників цього «ідеального суспільства» – не привід для 
печалі. Це, радше, прикра несподіванка. «Ідеальне суспільство» 
радикально знищує право на трагедію і здатність на чуття 
трагічного. «Ідеальне суспільство» – це суспільство-свято. У нім 
толерується зичливість і ґречність. Але в нім неприпустимі над-
мірні почуття ані любові, ані ненависті, ані радості, ані печалі. 
«Ідеальне суспільство» вимагає позитивного мислення. Безпри-
чинний сплін – ознака варварства.  

З виходом роману критика назвала його проявом мізантропії. 
І недарма. Поживши в «ідеальному суспільстві», Ґуллівер не 
здатен повернутися до кола людей. Люди – це огидні «єгу». Їхні 
моральні вади ще можна витримати. Але «єгу» поширюють 
нестерпний сморід. Їхні риси та їхні статури – прояв незбагненної 
іронії матінки-природи. Ґуллівер негоден навіть у дзеркало гляну-
ти, аби не пережити переляк і сором: він – «єгу». Достеменна 
ніцшеанська тема: надлюдина має соромитися людини, так само, 
як людина соромиться мавпи.  

– Знаєш, Морфею, що найнестерпніше у вас, людях? – запитує 
агент Сміт. Морфей мовчить. Тож Сміт продовжує: – це ваш 
сморід.  
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Сучасний дискурс трансгуманізму, звісно, не надихається ані 
Джонатаном Свіфтом, ані Фрідріхом Ніцше, ані братами 
Вачовські. Трансгуманізм, як і філософія Миколи Бердяєва, вихо-
дить із відчуття (не розуміння, а саме відчуття) тілесної недоско-
налості людини. Трансгуманізм, як і весь християнський дискурс, 
не приймає факт смертності людини. Трансгуманізм жадає доско-
налості, принаймні – поліпшеної людини. А для цього потрібно 
переробити людину, створену з пороху земного, за образом і 
подобою Бога. Створити нову людину – означає створити або не-
людину, або нового Бога*.  

У літературі, присвяченій «Мандрам Ґуллівера», роман, з 
огляду на зміст його четвертої частини, розглядається як при-
належний до утопічного дискурсу. Одначе це, безперечно, перший 
роман, який з усією силою намітив усі потенційні лінії антиутопіч-
ного наративу, які були продовжені Євґєнієм Замятіним, Олдосом 
Гакслі та Джорджом Орвеллом. Разом із тим, у Свіфта є й 
«мізантропічна» тема тілесної хибності людини, яка лише нині, в 
наші дні, порушується трансгуманізмом.  

Ернст Блох і Герберт Маркузе вважають, що можна 
застрибнути в утопію, здолавши власну мізантропію. А Ролло Мей 
та Ірвін Ялом вважають, що людина приречена переживати три-
вогу смертності, самотності, ізоляції та нонсенсу екзистенціальної 
ситуації [6; 7]. І жодні спроби витіснення, і жодні раціоналізації не 
зарадять тривозі та супутній дисфорії. І як у цій ситуації, спитав би 
Джонатан Свіфт, не відчути нездоланний сплін?  

 
Євґєній Замятін: воля до забуття  

 
Перший роман, який повною мірою відповідає канону анти-

утопії – «Ми» Євґєнія Замятіна. Загальне враження, котре виникає 
вже з перших рядків, – це подив. «Ми» – геніальний модерністсь-
кий текст, який образністю та ритмікою сумірний із творами 
Владіміра Маяковського й Андрєя Платонова, а пародійністю й 

                                           
* Трансгуманізм уже досліджувався мною в статті «Концептуальні метафо-

ри і трансгуманізм» [5]. Тож, наразі я докладно не зупинятимуся на цьому фено-
мені, відзначу лише, що трансгуманізм є автентичним проявом Постмодерну.  
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іронічністю – з романом «Петербурґ» Андрєя Бєлого. Цензурна за-
борона на публікування «Ми» спричинила непоправну втрату для 
російської культури. Одначе «Ми» істотно вплинув на світову літе-
ратуру, бо й у «1984» Джорджа Орвелла, й «Прекрасному новому 
світі» Олдоса Гакслі простежуються паралелі з текстом Замятіна.  

«Ми», як і роман Свіфта, містить очевидний фейлетонний 
складник. Утім, залишімо за дужками всі замятінські алюзії на 
більшовицький режим. Бо вони – лише формальності фабули, які 
не мають принципового значення. Адже суть роману геть в 
іншому. Головна тема, до якої звертається Замятін, розкривається 
в «Записі 11-му» («Ми» – роман-щоденник головного героя на ім’я 
номер Д-503). Д-503 занотовує слова свого друга – поета R-13: 
«Тим двом у раю – був наданий вибір: або щастя без свободи – або 
свобода без щастя, третього не дано. Вони, йолопи, обрали свобо-
ду – і що ж: ясна річ – потім віки тужили за кайданами. (…) І тільки 
ми знову здогадались, як повернути щастя. (…) Древній Бог і ми – 
поряд, за одним столом… Ми допомогли Богові остаточно здолати 
диявола – адже це він підштовхнув людей порушити заборону і 
скуштувати згубної свободи… [І от тепер] знову рай. Ми знову 
простодушні, невинні, мов Адам і Єва. Жодної плутанини про 
добро, зло: все – дуже просто, по-райськи, по-дитячому просто».  

Головна тема історичного процесу – повернення людства в 
рай; політика – інструмент творення раю. Сучасна історіософія, 
якщо, звісно, є рація говорити про сучасну історіософію, уникає 
питання про сенс історичного процесу. Цього питання не цурались 
Авґустин Блаженний, Фрідріх Геґель, Микола Бердяєв. Але це 
питання є неприйнятним для сучасної філософії та політології, бо 
лежить за рамками наукового світогляду. Сенс історії – темне 
«несотворене», про яке писали середньовічні містики Майстер 
Екхарт і Якоб Бьоме. Витіснена тінь нашого світосприйняття 
виринає тільки в утопіях і антиутопіях. І, вочевидь, вельми 
примхливо проявляється в нашому повсякденні.  

Тема християнства й антихристиянства є наскрізною в романі. 
R-13 прямо говорить: ми завершили історичне коло – повернули 
людство в рай. Це ж таки каже й Благодійник – верховний вождь 
Єдиної Держави: «Я запитую: про що люди – з самих пелюшок – 
молились, мріяли, страждали? Про те, щоб хто-небудь раз і 
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назавжди сказав їм, що таке щастя – і потім прикував їх до цього 
щастя на ланцюг. Хіба інше ми тепер робимо? Стародавня мрія 
про рай… Згадайте: в раю вже не мають бажань, не знають жалю, 
не знають любові, там – блаженні (…) янголи, раби божі». 
Персонаж І-330, у свою чергу, каже: будівничі Єдиної Держави 
лише продовжили справу давніх християн, ми ж – вороги Єдиної 
Держави – антихристияни.  

Євґєній Замятін – представник культури Срібного віку. У 
романі, висловлюючись про історичний процес, він повторює 
чільні ідеї представників Нової релігійної свідомості (Дмітрій 
Мєрєжковський, Микола Бердяєв, Васілій Розанов та ін.). Зокрема, 
Микола Бердяєв зазначав: сенс історії в поверненні людства в рай; 
людство соборно, в особі Адама та Єви, вийшло з раю, соборно ж 
має і повернутися. Так замкнеться історичне коло. Міркуючи над 
досвідом російської революції, котрий був визначальним і для 
Замятіна, Бердяєв писав, що її головні питання лежать не у сфері 
політичної влади чи форм власності, а релігії. Російська революція – 
це живий міф, спроба віднайти затонулий Кітеж. А сам зміст 
більшовизму та марксизму загалом – це юдейський хіліазм, 
намагання збудувати рай на землі.  

У розкритті Замятіним теми антихристиянства помітні 
ніцшеанські конотації. У праці «Походження трагедії з духу 
музики» Фрідріх Ніцше пише про те, що Аполлонове начало має 
бути врівноважене Діонісовим. Еллінська культура, наголошує 
Ніцше, тільки уявляється нами поспіль Аполлоновою, але в ній 
був сильний Діонісовий струмінь. Саме від Ніцше відштовхується 
німецько-американський філософ Пауль Тілліх, котрий у праці 
«Мужність бути» пише про новий демонізм – здатність культури й 
індивідуальної свідомості прийняти виклик ірраціональності [8].  

Ти, каже в романі І-330, звертаючись до Д-503, математик, 
тож я поясню тобі твоєю мовою. Є енергія і є ентропія. Ви – 
наступники християн – визнаєте тільки енергію: порядок, закон, 
гармонію. Але енергія має бути врівноважена ентропією – хаосом і 
безумством.  

Нам усім треба збожеволіти! Негайно! Негайно треба 
збожеволіти! – вигукує в екстатичному пориві Д-503. 
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Під впливом ідей Пауля Тілліха написана й праця Ролло Мея 
«Любов і воля» [9]. Ці ж таки ідеї простежуються в його книзі 
«Сила та невинність» [10]. Мей пише, що в американській куль-
турі спостерігається витіснення з авансцени свідомості демоніч-
ного начала в людині. Політика базується на силі, держава базуєть-
ся на силі. Але культурний мейнстрім заперечує силу як визна-
чальний складник суспільно-політичних відносин. Натомість доміну-
ють уявлення про можливості здійснення політики засобами 
ненасилля, що є цілковитою ілюзією. Тотальний пацифізм – це 
патологія. Очікування від життя ненастанної опіки – це інфан-
тилізм, а отже, і патологія. Насилля, звісно, нікуди не йде ані з 
політики, ані з правовідносин. Але насилля заперечується 
офіційною культурою, демонстрація сили виводиться за рамки 
норми, і це спричиняє достеменну шизоїдність: феномен насилля 
є, але сам факт необхідності його існування – відкидається. 
Поготів, Ролло Мей наголошує, що вся діяльність людини – це 
прояв агресії. Навіть пишучи ці рядки, зазначає Мей, я проявляю 
агресію – долаю опір мови, наукові та культурні стереотипи. 
Пауль Тілліх і Ролло Мей висловлюються за культурну реабілі-
тацію демонізму, розуміючи його як ірраціональну волю до 
самоактуалізації (звісно, я значно спрощую їхні уявлення).  

Місту – Єдиній Державі – в романі Замятіна протиставлений 
світ за його скляним муром – простір дикої невпорядкованої 
природи. Пронумерованим мешканцям міста, все життя яких 
регулюється трубами Музикального заводу, протиставляються 
людиноподібні істоти за межами муру – порослі шерстю ство-
ріння, предки котрих уникнули організованого щастя. Цими 
метафоричними антитезами Замятін підводить нас до міфу про 
Сфінкса, що живе за мурами цивілізованих Фів. Є світ порядку й 
закону – це Фіви. А є світ за його мурами – хаос і невідомість, 
уособлені у Сфінксі. Інтерпретуючи цей міф, Ролло Мей відзначає 
деталь, яка, зазвичай, залишається поза увагою: в грецькій мові 
слово «Сфінкс» – жіночого роду. У Замятіна в ролі Сфінкса висту-
пає І-330. Мов Едіп, Д-503 завжде шукає відповіді. Він проходить 
майже ту саму еволюцію, що й Едіп: сумнівається у власному 
походженні, порушує закони Єдиної Держави, стає, по суті, 
найбільшим ворогом Благодійника – батька і живого бога в одній 
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особі. Едіп осліплює себе, Д-503 – зазнає хірургічної операції з 
«видалення фантазії». Відмінність тільки в тім, що зі сліпотою до 
Едіпа приходить прозріння, а Д-503 – знаходить лише забуття.  

Ця відмінність між еллінським міфом і текстом Замятіна 
принципова. Д-503 опиняється перед останньою загадкою і не 
отримує відповіді. Я – Д-503, хто я для тебе, І-330? «Вона озирну-
лася, щось сказати мені, але нічого не сказала». Д-503 залишається 
без відповіді. Сфінкс запитував Едіпа про людину. Д-503 цікавить-
ся не людиною взагалі, а тим, хто є він, Д-503? Однак ставить він 
це питання в іще складнішій формі: хто я для тебе, І-330? Але 
відповіді не отримує.  

Ви хворі, каже йому лікар, у вас утворилася душа. Д-503 
утратив душу і здобув спокій.  

У чому мав рацію Благодійник – то це в тому, що нову 
людину неможливо створити лише засобами суспільно-політич-
ного впливу. Методи «дітології», педагогіки, раціональної органі-
зації побуту й трудової діяльності, регламентація навіть сексуаль-
них взаємин, тотальні стеження та єдина ідеологія – все це 
виявляється недостатнім, аби скувати людину «ланцюгом щастя». 
Що вам іще потрібно? – запитує Благодійник. – Ви маєте хліб 
щоденний, ви маєте дах над головою, живете в ідеальному скля-
ному місті, чистому, стерильному, мов операційна, маєте працю, 
яка відповідає покликанню, всі ваші потреби вдоволені. Єдина 
Держава сповила вас, наче немовлят. Тож, що вам іще потрібно? 
Чому ви не почуваєтеся щасливими? Чому ви бунтуєте? Людина 
заскладна для щастя. Людину потрібно спростити, доходить вис-
новку Благодійник, – «видалити фантазію».  

У фільмі Мартіна Скорсезе «Острів проклятих» (2010 рік) 
головний персонаж має зробити вибір: усе життя страждати від 
психозу чи погодитися на лоботомію. Він утомився, він висна-
жений власними фантазмами. Він обирає хірургічне втручання.  

Ернест Гемінґвей мав складний характер і невгамовний темпе-
рамент. Зрештою, він опинився в руках психіатрів, котрі піддали 
його електрошоковій терапії. Зникли болісні спогади, тривоги й 
страждання, в голові поселився білий шум. Гемінґвей узяв дро-
бовик і розніс собі голову. Навіщо мені голова, запитував 
письменник, якщо в ній немає болісних спогадів?  
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Настав день, і замятінські мешканці ідеального міста розді-
лились: одні вишикувались у чергу на видалення фантазії, а другі 
почали шукати можливості для втечі. Первинний поділ людства на 
мешканців міста і фавнів за його мурами – це метафора раціональ-
ності й ірраціональності, Аполлонового та Діонісового. А поділ 
людства на тих, котрі ладні заради спокою позбутися своїх страж-
дань, і тих, котрі між спокоєм і стражданням обирають страждання – 
це реальність. І мова, звісно, не про хірургію. Хірургія – це 
гіпербола. Мова про вільний вибір. Мова про свободу. Бо 
неможливо обрати свободу, не погоджуючись на страждання.  

Утопічний світ, як його описує Замятін, пародіює ідилічні 
образи християнської культури. Секуляризоване християнство 
Єдиної Держави – це пародія на християнство. Підпільне анти-
християнство – пародія на байронізм і ніцшеанство. Навіть самі 
ідилічні християнські уявлення про рай і блаженство – пародія на 
спогади про дитинство. Одна пародія наслідує іншу. Християнська 
культура пародіює дитинство, політика пародіює християнство. 
Чудовий симбіоз!  

Політичні утопії спрощують світ. І світ стає неприданим для 
життя. Світ розлазиться по швах. І тоді – політика починає спро-
щувати людину: засобами моралі, освіти, мистецтва, за допомогою 
репресій. Але чомусь нікому й на думку не спадає, що проблема в 
утопічних уявленнях – культурних витоках утопій. Людині потрібен 
не рай (людина вже була в раю, їй там не сподобалося). Людині 
потрібен інший світ, складність якого була б сумірною складності 
людини. Цьому світу – незатишному та складному – потрібно 
протиставити інший світ, іще більш незатишний і заскладний.  

Текст Замятіна підводить нас до наступних питань.  
Перше: питання герменевтики. Європейська культура 

базується на християнстві. І тільки європейська культура виробила 
феномен утопій і антиутопій. Утопії – це ненастанне звернення до 
витоків європейської культури. Європейські й американські рево-
люції – це шерег пошуків; марксизм і нацизм – соціальні експери-
менти, спроби суспільств собі ж таки влаштувати лоботомію. Й усі 
заяви про кінець історії, про остаточне вироблення людством 
прийнятної суспільно-політичної моделі – це ілюзія, це спроба 
проголошення утопічної мрії вже здійсненою. Ми радше побачимо 
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кінець утопії й стрибок в антиутопію, аніж кінець історії. Сучасні 
культурні феномени, зокрема такі, як уже згаданий трансгуманізм, – 
це одна з форм пошуку нової людини й нового місця людини в 
бутті. Євроатлантична цивілізація не може уникнути утопічного 
виклику, оскільки він – її невід’ємна і сутнісна частина. Так само 
неможливо оминути й антиутопічні зриви, як і очевидний наслідок 
проголошення здійсненості щастя на землі. За кожною утопічною 
формулою щастя приходить антиутопічний хаос. І ця ситуація 
підводить нас до очевидної проблеми: оскільки утопічне мислення – 
це спадок християнської культури, то важливим є питання про 
особливості прочитання цього спадку. Тобто, ми стоїмо перед 
важливою герменевтичною проблемою, зокрема, перед тими пи-
таннями, які порушували представники Нової релігійної свідо-
мості, а згодом – Пауль Тілліх і Ролло Мей. Суть проблеми поля-
гає в тім, що є істотний зазор між біблійними текстами та їхніми 
трактуваннями, між євангельськими істинами та їхньою інтер-
претацією масовою свідомістю в добу пізньої Античності та 
Середньовіччя. Саме в рамках цих інтерпретацій ми й досі 
сприймаємо християнство.  

Друге: питання антропології. Запит про єство людини як 
такої був радикально сформульований класичною Античністю. 
Стоїцизм і християнська культура дійшли питання про феномен 
особистості – осібного існування людини в будь-яких суспільно-
політичних умовах і за будь-яких екзистенціальних ситуацій. 
Художня ж література підводить нас до проблеми обмеженості 
стоїцизму, який увійшов у плоть і кров християнської культури. 
Християнські аскети та мученики – постаті сумірні з образами 
античних героїв. Наша культура продовжує цей античний канон 
героїчного ставлення до життя. Але мистецтво говорить нам також 
про негероїчне в людині. Мистецтво звужує фокус до 
індивідуальної трагедії, позначеної химерним номером Д-503. 
Людина має бути сповненою мужності, мусить виробити в собі 
високі особистісні якості, – ось що кажуть нам стоїцизм, хрис-
тиянство та сучасна психологія. Однак Д-503 уже не хоче бути 
мужнім. Він може повторити слова біблійного Йови: страждання 
мої переважили весь пісок морський. Є легка іронія в тім, що Бог, 
зрештою, зглянувся на страждання Йови. І можна лише сміятися з 
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того, що ніхто не почує голос Д-503. Із кризою екзистенціалізму 
питання індивідуальної трагедії пішло з філософського дискурсу. 
Помітна й тенденція до витіснення класичних стоїчно-християн-
ських чеснот. Наша культура дедалі більше толерує атараксію (ще 
один еллінський спадок) – групові й індивідуальні практики 
«лоботомії». Але мовчання не завжди є відповіддю на питання.  

 
Олдос Гакслі: прекрасна безглуздість нового світу  

 
Образ суспільства, який ми бачимо на сторінках Олдоса 

Гакслі, вочевидь, є найближчим до тих тенденцій суспільно-полі-
тичного та культурного поступу, які спостерігаються нині. Особ-
ливістю «Прекрасного нового світу» є його зв’язок із класичним 
колоніальним романом. Річ лише в тім, що роман Гакслі – це 
інверсія колоніального роману. Ідеальний світ Гакслі є перене-
сеною в Лондон індійською кастовою системою. Індуїзм – це стри-
жень індійського суспільства. Це базовий політичний інститут, 
який не може бути прописаний у жодній конституції чи законі. 
Сила політичного інституту визначається не примусом, не 
санкціями. Вона проявляється на коґнітивному рівні. Віра, яка 
трансформує саме єство людини і регламентує не лише її 
поведінку, а й спрямованість думок і почуттів, – це те, що вирізняє 
індуїстське суспільство і забезпечує нечувану політичну стабіль-
ність. У «Прекрасному новому світі» психологічні механізми, які 
запускаються вірою, трансформуються. Вони піддаються секуля-
ризації та раціоналізації. Вони поставлені на медичні та психоло-
гічні рейки. Так Гакслі підводить нас до висновку, що вирізню-
вальні особливості індуїстської системи можуть бути досягнуті і 
без автентичного індуїзму: плід отримується без дерева, чи, радше, 
наука створює штучне дерево, яке дає жаданий плід. Кастова 
система унеможливлює революції, і поготів – будь-які форми 
невдоволення (навіть на рівні «думкозлочину», вдаючись до 
неологізму Джорджа Орвелла). Кастова система – це відповідь на 
всі молитви диктаторів, і відповідь на всі наукові пошуки полі-
тологів і філософів: «сталий розвиток» проявляється в усій красі.  

Є в «Прекрасному новому світі» й іще одна інверсивна лінія, 
яка споріднює його з колоніальним романом. Головний персонаж – 



 

51 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

«дикун» на ім’я Джон. Фабула колоніального роману розпо-
чинається з морської подорожі: європеєць опиняється у світі 
дикунства, де гідно несе «тягар білої людини». Гакслі ж, у свою 
чергу, слідуючи за сентименталізмом Жан-Жака Руссо, перевертає 
цю фабулу: «дикун» опиняється в цивілізованому світі й вияв-
ляється особистістю більш гідною, аніж усі «білі люди».  

Сюжет «Прекрасного нового світу» з усією гротескністю фік-
сує культурні тенденції початку ХХ століття. У фокусі роману не 
наукові здобутки епохи, а їхні ерзаци. Культ загального споживан-
ня, вульгаризація психологічних теорій, наркотичні препарати, 
вільне кохання, євгеніка – всі ці модні теми початку ХХ століття 
відображені на сторінках Гакслі. Особливістю роману є те, що 
автор довів кожну зі згаданих тем до її логічного завершення. 
Думка, додумана до кінця, казав Фрідріх Дюрренматт, постає 
трагедією. Думка, додумана до кінця англійцем, постає іронією.  

Початок ХХ століття – це бунт мас, який проявився у волі до 
політичних утопій. Роман Гакслі – це зображення найрадикаль-
нішої політичної утопії. Ви жадаєте нового чудового світу? Ось 
вам образ цього світу! Ось вам і засоби досягнення суспільно-
політичної гармонії, і найголовніший із них – євгеніка. Роман 
Гакслі – це саме той випадок, коли поетична фантазія випереджає 
суспільно-політичний поступ. Найбрутальніші фантазми «Прекрас-
ного нового світу» достеменно втілились у нацистській Німеччині.  

Наша сучасність із її експериментами у сфері клонування, 
професійним спортом, котрий став індустрією для мас, доступ-
ністю психотропних речовин є навдивовижу близькою до гакслів-
ської антиутопії. А поширення східних релігійних практик – стає 
ще одним засобом тамування екзистенціальної тривоги. У замятін-
ському світі людина спрощувалася шляхом хірургічного втручан-
ня; у світі Гакслі – на рівні ембріональної селекції. Сучасність 
схиляється до більш недирективних методів – медитативного 
навіювання. Але в усіх трьох випадках ми бачимо спроби 
спростити світ людини, підвищити планку її чутливості, вгамувати 
пристрасті – поселити в мозку білий шум.  

                                           
 У статті «Девід Лінч – „велика риба”: нові тоталітарні тенденції в 

сучасній культурі» [11] я вже писав про поширення східних медитативних 
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Зіставляючи романи Євґєнія Замятіна й Олдоса Гакслі, Орвелл 
схиляється до думки, що загроза механізації людини, зведення її 
до рівня машини, як це описано в романі «Ми», є більш вірогід-
ною, аніж марудний, просяклий наркотиками світ «Прекрасного 
нового світу». Джордж Орвелл, однак, вище ставить художню 
цінність роману Гакслі, висловлюючись про «Ми» як про невираз-
ний текст із незв’язним сюжетом [12]. Я, на жаль, не можу погоди-
тись із оцінкою Орвелла. Можливо, вся річ у тім, що Орвелл 
ознайомився з романом Замятіна за французьким перекладом, але 
«Ми» – це один із вершинних текстів Срібного віку. Орвелл також 
сумнівається, що будь-яка людина зголосилася б жити тим порож-
нім життям, яке постає на сторінках «Прекрасного нового світу». 
Джордж Орвелл, звісно, не погодився б. Він прожив життя на 
високих передачах і, наче двигун, спалив себе. Але, роззирнімося: 
хіба в сучасності є більше сенсу, аніж на сторінках Гакслі?  

 
Джордж Орвелл: винайдення тоталітаризму 

 
І до речі, так, ніби між іншим, Джордж Орвелл запитує: мені, 

скажімо, не зрозуміло, навіщо владній касті «Прекрасного нового 
світу» влада? Так, в Олдоса Гакслі немає відповіді на це питання. 
Його представники касти «альфа+» так само марудяться життям, 
як і недоумкуваті «епсилон–». Відповідь на це питання можна 
знайти не на сторінках Гакслі, а самого Орвелла. Це прозвучить 
гротескно, але питання влади – найголовніше в «1984». 

– У чому мета влади, – запитує О’Браєн у свого в’язня.  
Сміт мовчить. Зараз, думає він, я почую сентенції про 

обов’язок влади опікуватися щастям усіх і кожного. 
– Ти думаєш, – провадить О’Браєн, – я казатиму про високу 

місію влади, про тягар відповідальності за безпеку й добробут 
трудящих. Невже ти і справді це думаєш? Ти наївний дурень! Ти 
так нічого й не зрозумів. Мета влади – лише сама влада!  

Теми всіх трьох класичних антиутопій – «Ми», «Прекрасного 
нового світу», «1984» – щастя людини, її свобода, та політика, яка 

                                                                                             
практик і їхній вплив на політичну поведінку. З цією проблемою читач може 
ознайомитися, звернувшись до згаданої статті.  
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перетворює людину на казна-що. Євґєній Замятін і Олдос Гакслі 
підходять до цієї теми з боку «Легенди про Великого Інквізитора», 
розказаної Фьодором Достоєвським у «Братах Карамазових». Це в 
Достоєвського люди отримали щастя в обмін на власний ідіотизм. 
Вони, мов діти, каже Інквізитор, наївні, довірливі та щасливі діти. 
Ти хотів дати їм свободу? – запитує він Ісуса. Але їм непотрібна 
свобода. Їм потрібне лише щастя, просте й невибагливе щастя, а 
ще дитячі пустощі, які вони мають із нашого поблажливого 
дозволу. 

Замятінський текст, безперечно, навіяний цим монологом із 
роману Достоєвського: R-13, по суті, цитує класика, кажучи про 
рай земний і дитинне щастя мешканців Єдиної Держави. Гакслі, у 
свою чергу, бере цю тему з роману Замятіна. Але Джордж Орвелл 
відрікається од цієї теми. Орвелл вказує, що є очевидні паралелі 
між текстом Замятіна та Гакслі. І це так: тема інфантильності, 
фізичної корекції людини, загальна атмосфера стерильності та 
своєрідної «скляності» побуту, а ще сторінками романів літають 
«аеро». Та неменше збіжностей між «Ми» і «1984».  

 
Євґєній Замятін, «Ми» Джордж Орвелл, «1984» 

Д-503 веде щоденник  Вінстон Сміт веде щоденник  
Д-503 боїться, ненавидить 
 і кохає І-330 

Вінстон Сміт боїться, ненавидить, 
марить убивством, але кохає 
Джулію  

Д-503 відмовляється од І-330 Вінстон Сміт відмовляється од 
Джулії  

Д-503 та І-330 ходять на побачення 
до старого будинку – музею 
дореволюційного побуту  

Вінстон Сміт і Джулія 
зустрічаються в старій квартирі, де 
є бодай-якась подоба 
дореволюційного побуту  

Друг Д-503 – поет R-13, який 
глибше, аніж будь-хто, розуміє 
онтологічну суть політичного 
режиму, однак приховує свої 
опозиційні погляди. R-13 гине в 
міських заворушеннях  

Друг Вінстона Сміта – лінґвіст 
Сайм, який розуміє всі тенденції 
трансформації «новомови». Сміт 
певен: Сайм «надто ясно бачить», 
а тому «одного дня він пощезне», 
що й стається 

Д-503 помічає стеження Хранителя 
S-4711. Однак Д-503 хоче довіритися 
йому 

Вінстон Сміт завважує існування 
певного зв’язку між ним та 
О’Браєном і хоче довіритися йому 
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Разом із тим, паралелі між «Ми» та «1984» суто формальні. 
Орвелл, свідомо чи несвідомо, бере тільки фабульні складники 
замятінського роману – чисту структуру. У найголовнішому 
Орвелл цілком самостійний. Принципова відмінність між текстами 
пролягає на рівні поетики. Головна риса замятінського тексту – це 
футуристична мова, котра дає підстави характеризувати «Ми» як 
поему в прозі. (Що, вочевидь, і зумовлює всі складнощі перек-
ладу.) «1984», у свою чергу, презентує цілком новий світ. Орвелл – 
винаходить атмосферу тоталітаризму. Саме орвеллівський світ 
став критерієм оцінювання тоталітарних країн і тоталітаризму як 
такого. І нині ми дивимося на СРСР не власними очима, не з 
позиції історичної пам’яті, а крізь призму «1984». Орвелл винай-
шов тоталітаризм точно в тому самому сенсі, в якому Микола 
Гоголь винайшов Україну, а Ісаак Бабель – Одесу. 

Оцінювання «1984» як критики сталінізму, або ж англійського 
лейборизму, є глибоко помилковим. Орвелл послідовно виходить 
за рамки політичного роману та журналістики. Орвелла цікавить не 
конкретний політичний режим, що постає у нього лише приводом 
для міркувань і узагальнення, а політична влада у своєму макси-
мальному прояві. Його цікавить та остання межа, якої сягає 
політична влада, переростаючи в тоталітарний абсурдизм. І це – 
особливий орвеллівський погляд на владу, який немає нічого 
спільного з Достоєвським і Замятіним.  

Влада в Орвелла постає достеменним духом, котрий набуває 
втілення в Партії і транслюється через символ Старшого Брата.  

– Скажи мені, О’Браєне, Старший Брат існує?  
– Ти дурень, Вінстоне. Звісно, існує. Більше того: Старший 

Брат – вічний.  
Орвелл виводить владу за межі інструменталізму та 

прагматизму. Влада існує не для-чогось, влада існує для-себе. І 
тому, Старший Брат – вічний, оскільки є символом влади, але не 
тотожним владі. Старший Брат – не особа, а атрибут, за 
допомогою якого проявляється влада. О’Браєн, у свою чергу, – 
інструмент, служитель культу, деталь, котра може бути замінена за 
потреби. І О’Браєн усвідомлює свою скромну роль. Партія 
важливіша за О’Браєна, як загальне є важливішим за конкретне.  



 

55 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

І тут потрібно наголосити: ідеться не про комуністичний 
режим, ідеться не про нацизм, мова про тоталітаризм як універ-
салію, котра закладена в політичній владі як такій. Отже, будь-яка 
політична влада – це є потенційний тоталітаризм, ідеологічні 
прояви якого можуть бути довільними. Таким чином, є рація 
казати про доцільність уточнення поняття «тоталітаризм», яке 
варто розглядати не в контексті певних ідеологій, а кратології – 
буття політичної влади взагалі. Комунізм і нацизм – це лише 
конкретні, історично визначені прояви тоталітаризму, який є 
закладеним у політичній владі. Що, одначе, означає лише те, що 
тоталітаризм здатен набувати й інших ідеологічних утілень.  

Тоталітарні механізми «за Орвеллом» достатньо висвітлені в 
політологічній літературі, тож зупинятися на них немає сенсу. Є 
рація лише відзначити ті особливості трансформації культури, до 
яких привертає увагу Орвелл:  

– час – тріада минулого, теперішнього та майбутнього – 
скасовується, є лише нескінченне «тепер», котре довільно 
транслюється на минуле та майбутнє. Плин часу, змістом якого є 
безглузда теперішність, – переростає у свою діалектичну 
протилежність – безглузду вічність;  

– пам’ять набуває пластичності, оскільки витісняється, чи, 
радше, моделюється, залежно від доцільності, яка є ситуативною, а 
отже, й нескінченно мінливою;  

– теперішність – точки фокусування уваги – моделюється за 
посередництва жорстких викликів: війна, насилля, голод, побутова 
невлаштованість тощо;  

– майбутнє – фокус уяви – так ніколи і не настає, оскільки 
теперішність, яка зведена до реакцій на виклики, підпорядковує 
всю людську активність; 

– мова – засіб предметної й особистісної рефлексії – піддаєть-
ся анігіляції: менше слів – менше думок, менше думок – менше 
«думкозлочинів». Кінцева мета «новомови» – цілковите витіснен-
ня мови, а отже, й свідомості.  

У такій культурній ситуації свідомість зводиться до засобу 
обслуговування поведінкових реакцій і тільки.  

Тотальність влади проявляється в тотальності культури. Але 
далі вона проникає на коґнітивний рівень і постає у вигляді 
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контролю думок, почуттів і емоцій. Вирізнювальна характеристика 
тоталітаризму, зазначає Ганна Арендт, – це насилля. Одначе, за 
Орвеллом, насилля не є самодостатнім, а має мету, насилля інстру-
ментальне. Насилля лише один із засобів контролю свідомості – 
спосіб «достукатися» до свідомості шляхом впливу на тіло. То-
тальна влада тому і є тотальною, що вона не припускає можливості 
існування ще чогось, окрім самої себе. Людина втрачає право на 
власні думки та найінтимніші, найсокровенніші почуття. Існуван-
ня внутрішнього світу людини є порушенням абсолютної повноти, 
на яку претендує влада. Окремий внутрішній світ особистості ро-
бить владу ущербною, а тому є неприпустимим. Вбивство опонен-
та є капітуляцією влади, проявом безсилля і, по суті, саморуй-
нуванням влади. Влада претендує на все суще, частковий прояв 
якого – світогляд і світовідчуття людини, її думки, переконання та 
почуття. Світ має не знищуватись, а освоюватись і контролю-
ватися владою. Влада тяжіє до нескінченності. Тож, вона може 
дозволити собі знищити свого опонента лише тоді, коли він уже не 
є опонентом. Вона може дозволити собі знищити просто сторонню 
особу лише тоді, коли вона вже не є сторонньою. Знищення має 
бути подібним до підстригання нігтів – актом охайності. Знищення 
має виконувати функцію оновлення й упорядкування. Але впоряд-
ковувати можна лише приналежне. Влада живиться не матерією, а 
енергією – сподіваннями, думками, почуттями, пристрастями люд-
ськими. Саме на їх опанування і спрямовується влада.  

Вінстон Сміт сподівався забрати з собою в могилу своє 
почуття до Джулії. Можливо, й немає вічного життя. Можливо, це 
почуття помре разом із ним. Але це буде – його почуття, тільки 
його. Вінстон Сміт дуже помилявся, гадаючи, що бодай щось може 
належати йому, а не владі.  

Метою влади є тільки влада. Гедоністичний погляд на владу – 
приниження влади. Використання влади з гедоністичною метою – 
наруга над владою. Влада – сама собі винагорода. Специфіка 
влади в тім, що вона не має власного, самодостатнього виміру. 
Влада не є субстанцією. Влада є духом. Дух цей живиться душами. 
Влада підживлюється, міцніє і розширюється тільки тоді, коли 
відбирає у Вінстона Сміта його Джулію.  
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Це і є орвеллізм. У своїх художніх прозріннях Орвелл сягає 
найвищого ступеня універсалізації. Він розкриває достеменний 
сатанинській бік влади – той масштаб трансформації, за якого 
влада поглинає все суще. Чи можливе інше самовтілення влади? 
Так, звісно. Влада може уникнути провалу в тоталітаризм. Але для 
цього влада повинна навчитися співіснувати зі свободою людини. 
Зокрема, навчитись орієнтуватися не на опіку, яка завжди 
спричиняє інфантилізм, а на самоактуалізацію особистості. Але це 
вже геть інша тема для міркувань.  

 
Від утопізму до тоталітаризму  

 
Удаючись до загального погляду на феномени утопії й анти-

утопії, є рація відзначити, що всі концептуалізації суспільної гар-
монії, включаючи свіфтівську, «Легенду про Великого Інквізито-
ра» Достоєвського, а також класичні антиутопії ХХ століття, 
передбачають анігіляцію етичної свідомості. Розрізнення добра та 
зла втрачається; моральна норма приймається некритично, а іноді 
й підміняється законом. Отже, не етика диктує моральність, а 
мораль; остання ж, у свою чергу, є похідною від циркуляра, 
виданого чиновником (Старшим Братом, Благодійником, наймуд-
рішими представниками народу). Таким чином, утопічний світ 
знищує не лише моральність, не лише мораль, а й етику, яка є 
вирізнювальною рисою вільної людини. Тож, не мораль, а саме 
етика є форпостом свободи. 

Утопізм вибудовується на здійсненні контролю над усіма 
природними потребами людини. З погляду християнства, утопізм 
заперечує «гріховність цього світу», намагається скасувати присуд 
первородного гріха. Поготів: гріх як такий скасовується. За 
великим рахунком, утопії – це спроби побудувати християнський 
світ, але без християнства. Саме про такий, світ без християнства, 
персонаж Достоєвського сказав: усе можна. Але це все – хліб 
щоденний, дах над головою, міжособистісні взаємини – опиняєть-
ся під контролем політичної інстанції. Воля та вибір уже йдуть зі 
сфери реалізації потреб. Життя стає лише актом політичної 
лояльності. І це вже справді не християнський, а антихристиян-
ський світ, в якому політична влада стає альфою і омегою.  



 
 

58 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ        Випуск 3 – 4 (95 – 96)
 
________________________ 

 
1. Мангайм К. Ідеологія та утопія / пер. з нім. Київ: Дух і літера, 

2008. 370 с.  
2. Болдырев И. А. Время утопии: проблематические основания и 

контексты философии Эрнста Блоха. Москва: ИД НИУ ВШЭ, 2012. 721 с.  
3. Маркузе Г. Конец утопии // Скепсис. Научно-просветительский 

журнал. URL: http://scepsis.net/library/id_2671.html  
4. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследо-

вание идеологии развитого индустриального общества / пер. с англ., 
послесловие, примечания А. А. Юдина; сост., предисловие В. Ю. Кузне-
цова. Москва: ООО «Издательство АСТ», 2003. 526 с. 

5. Бушанський В. В. Концептуальні метафори і трансгуманізм // 
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. Вип. 5–6 (91–92). С. 125–137. 

6. Мэй Р. Смысл тревоги / пер. с англ. Москва: Институт 
общегуманитарных исследований, 2011. 416 с. 

7. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия / пер. с англ. Т. С. Драб-
киной. Москва: Класс, 2004. 576 с. 

8. Тиллих П. Мужество быть / пер. с англ. О. Седаковой. Київ: Дух і 
літера, 2013. 200 с.  

9. Мэй Р. Любовь и воля / пер. с англ. Москва: Винтаж, 2013. 288 с.  
10. Мэй Р. Сила и невинность: в поисках истоков насилия / пер. с 

англ. Москва: Смысл, 2001. 319 с.  
11. Бушанський В. В. Девід Лінч – «велика риба»: нові тоталітарні 

тенденції в сучасній культурі // Наукові записки Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. 
Вип. 4 (90). С. 181–204.  

12. Оруэлл Дж. Рецензия на «Мы» Е. И. Замятина // orwell.24. URL: 
http://www.orwell.ru/ library/reviews/zamyatin/russian/r_zamy  

 
 
 

 



 

59 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

Володимир Кулик 
 

 
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО 
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В 

ПОСТРАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 
 

У статті простежено еволюцію наукових уявлень про 
етнонаціональні та етномовні ідентичності в пострадянській 
Україні. Вона демонструє поступовий відхід дослідників від 
есенціалістичного уявлення про поділ населення на чітко окреслені 
етнічні й мовні групи та формування адекватнішого погляду на 
ідентифікації як контекстуально зумовлені індивідуальні префе-
ренції. У зв’язку з цим постало питання про придатність викорис-
товуваних етнічних і мовних категорій, у яких громадяни мали 
окреслювати свою ідентичність, зокрема, з огляду на різні зна-
чення, яких різні люди надають декларованим ідентифікаційним 
характеристикам. Останні дослідження показують, що різні 
характеристики можуть відбивати різні аспекти етномовної 
ідентичності, тож треба з’ясовувати конкретний зміст цих 
характеристик у певних контекстах. 

Ключові слова: етнонаціональна ідентичність, есенціалізм, 
національність, рідна мова, зручніша мова, російськомовці. 

Volodymyr Kulyk. The evolution of scholarly views about 
ethnonational identities in post-Soviet Ukraine. The article traces the 
evolution of scholarly views about ethnonational and ethnolinguistic 
identities in post-Soviet Ukraine. It demonstrates a gradual shift away 
from an essentialist belief in the existence of clear-cut ethnic and 
linguistic groups and the formation of a more adequate view of 
identifications as contextually embedded individual preferences. 
Accordingly, a question was raised about the appropriateness of the 
established ethnic and linguistic categories in which citizens were to 
designate their identity, particularly in view of different meanings that 
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different people attached to their declared identification characte-
ristics. Recent studies indicate that different characteristics may reflect 
different aspects of ethnolinguistic identity, hence scholars should 
examine specific meanings of these characteristics in certain contexts. 

Key words: ethnonational identity, essentialism, nationality, native 
language, preferred language, Russian-speakers. 

 
Аналіз етнічних, мовних, національних, соціальних, політич-

них та інших ідентичностей населення України став важливою 
частиною україністики щойно після розпаду радянської імперії. Ця 
геополітична, політекономічна й соціокультурна трансформація не 
лише стимулювала інтерес закордонних дослідників до утворених 
на теренах імперії нових незалежних держав, а й уможливила 
застосування до їх аналізу західних наукових підходів, що його 
раніше обмежував тоталітарний режим. За двадцять п’ять років ця 
ділянка пройшла великий шлях як у розумінні особливостей 
України, так і в наближенні її до світу, тобто привабленні чужо-
земних науковців до вивчення українських тем та застосуванні 
понять і методів, що довели свою продуктивність у дослідженні 
інших країн. У пропонованій статті цю еволюцію простежено на 
прикладі етнонаціональних та етномовних ідентичностей – одному 
з найплідніших напрямів дослідження процесів ідентифікації в 
пострадянській Україні. 

У перші роки незалежності більшість науковців аналізували 
мовно-етнічні процеси в українському суспільстві насамперед як 
зміну його складу за «національністю», сприймаючи цю запро-
ваджену радянським режимом категорію приблизно так само, як і 
люди, котрих вони вивчали, тобто як успадковану й, отже, майже 
незмінну характеристику. Яскравим виявом цього есенціалістич-
ного погляду були численні тексти про «національний склад» чи 
«національну структуру» населення за даними переписів насе-
лення та, від початку 1990-х років, набагато частіших соціо-
логічних опитувань [1]. Не дивно, що запитання про національ-
ність респондента було одним із дуже небагатьох пов’язаних з 
етнічними та мовними процесами запитань в анкетах щорічних мо-
ніторинґових опитувань Інституту соціології НАН України та біль-
шості інших соціологічних досліджень, навіть тих, які зосереджу-
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валися на далеких від етнічності й мови темах [2]. Інформація про 
розмір, територіальний розподіл, соціодемографічний склад та 
політичні настанови різних «національних» груп буцімто мала 
допомогти оцінити ймовірність конформістської чи конфронта-
ційної позиції цих груп у взаємодії з державою, котра, як при-
пускали науковці, намагатиметься зробити Україну більш націо-
нальною за зразком (західно)європейських країн [3].  

Особливий інтерес для українських та західних дослідників 
становила найбільша й привілейована в минулому меншина – 
російська, – яка не звикла до статусу звичайної меншини, а отже, 
як уважали науковці, не миритиметься з намаганнями влади 
звузити обсяг її мовних і культурних прав до рівня інших меншин. 
Більшість західних дослідників української етнополітики очіку-
вали, що росіяни вдадуться до політичної мобілізації, щоб змусити 
державу зберегти їхні привілеї недоторканними [4; 5]. Очевидно, що 
ці дослідники припускали непорушність самої російської ідентич-
ності, тобто несхильність росіян асимілюватися в українців чи 
якось поєднувати свою російську ідентифікацію з українською. Ба 
більше, деякі науковці, зокрема автор відомої книжки «Творена 
ідентичність» Дейвід Лейтин, прогнозували посилення ідентич-
ності, заснованої на переважній мові повсякденного спілкування, 
тобто об’єднання етнічних росіян і російськомовних українців (а 
також російськомовців іншого етнічного походження) в одну 
потужну російськомовну спільноту [5]. 

Попервах автори більшості опитувань просто цікавилися в 
респондентів, якою «є» їхня національність, а не ким вони «вважа-
ють» себе за цією категорією. З роками опитування продемон-
стрували поступове зростання частки таким чином окреслених 
українців і, відповідно, зменшення частки росіян, яке набагато 
перевершувало коливання, зумовлені похибкою вибірки та поточ-
ним суспільним контекстом [2, с. 541]. Проте лише після того, як 
проведений 2001 року перепис населення показав зменшення 
частки росіян майже на чверть порівняно з останнім радянським 
переписом 1989 року [6], науковці визнали реальність масштабної 
реідентифікації з росіян в українці [7]. Водночас більшість дослід-
ників усе ще дотримувалася думки, що цей процес обмежується 
зміною ідентифікаційних стратегій дітей змішаних шлюбів та осіб, 
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котрі за радянських часів переписалися з українців у росіяни [8]. 
Хоча дослідження процесу підготування та проведення перепису, 
яке здійснив Домінік Арель, привернуло увагу до суб’єктивного 
характеру й контекстуальної зумовленості переписних декларацій 
в Україні (як, зрештою, в усіх країнах), воно не поставило під 
сумнів усталеного сприйняття декларованої національності як 
адекватної міри етнічної ідентичності [9]. 

Натомість іншу переписну категорію – рідну мову – дос-
лідники проблематизували вже на початку 1990-х років. З огляду 
на явну невідповідність «мовної структури» населення України, 
окресленої за відповідями на запитання про рідну мову, та 
реальністю мововжитку, особливо в містах, українські науковці 
зацікавилися, який же зміст люди вкладають у ці відповіді. Як 
з’ясувала Лариса Аза, серед запропонованих варіантів респонден-
ти найчастіше вказували сприйняття рідної мови або як мови, 
котрою вони думають, або як мови національності, з якою себе 
ідентифікують, тоді як пов’язування її з мовою повсякденного 
вжитку йшло на третьому місці з великим відривом від перших 
двох. До того ж, якщо українці за національністю виявилися 
приблизно порівну поділеними між двома найпопулярнішими 
тлумаченнями, то росіяни здебільшого вважали рідною ту мову, 
якою думають [10]. В опитуванні, проведеному через півтора 
десятиліття, дві перші відповіді зберегли чільні позиції, а от 
окреслення рідної мови через повсякденний ужиток поступилося 
місцем її тлумаченню як мови батьків [11]. Це свідчить про 
збереження в пострадянській Україні впливу спадкового тлумачен-
ня мови й етнічності, яке довгий час накидав радянський режим. 

Концептуальна невизначеність рідної мови була ще однією 
причиною, яка спонукала науковців нехтувати її як характерис-
тику мовно-етнічних процесів в Україні. Тому зростання на 3% 
частки людей, що назвали українську мову рідною на переписі 
2001 року порівняно з 1989-м, не привернуло такої уваги, як 
п’ятивідсоткове зростання частки осіб з українською національніс-
тю. Арелеві спостереження за переписною кампанією навели його 
на думку, що люди, які вважали себе українцями, але в повсякден-
ному житті говорили переважно російською, сприйняли запитання 
перепису про рідну мову як нагоду ствердити, що, «незважаючи на 
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це, українська мова є ключовим елементом їхньої ідентичності» [9, 
с. 244]. Проте більшість науковців не готова була сприйняти рідну 
мову не просто як недосконалу міру мовної практики, а як 
окремий вид ідентичності, виявляючи нерозуміння докорінної 
відмінності постімперської України від усталених національних 
держав, де ці дві характеристики загалом збігаються. Деякі науков-
ці, зокрема Микола Шульга, закликали визнати право громадян не 
лише на етнічну, а й на мовну самоідентифікацію [12], але їхня 
позиція не здобула підтримки, зокрема тому, що сприймалася як 
намагання зберегти спадщину імперської русифікації. 

Як альтернативу до рідної мови Арель та його український 
співавтор Валерій Хмелько запропонували іншу з’ясовувану в 
опитуванні характеристику: мову, яку респондент вибирає в спіл-
куванні з двомовним та, за задумом, готовим підлаштовуватися під 
його побажання інтерв’юером. Цю характеристику, названу 
«зручнішою мовою», «мовою, якій надається перевага», або «мовою, 
легшою для спілкування», Арель і Хмелько вважали коректною 
мірою мовних уподобань громадян та їхнього впливу на вподо-
бання політичні. Зокрема, вони продемонстрували її роль як чин-
ника електоральної поляризації в запеклих президентських вибо-
рах 1994 року, коли більшість російськомовців підтримали Леоні-
да Кучму, а більшість україномовців – Леоніда Кравчука [13]. 
Відповідно до цього уявлення, керований Хмельком Київський 
міжнародний інститут соціології (КМІС) запровадив обов’язкове 
з’ясування цієї характеристики в усіх своїх опитуваннях, таким 
чином  уможлививши її використання й для інших, зокрема, захід-
них науковців, які співпрацюють із цим інститутом. 

З огляду на велику розбіжність між окресленою за комуніка-
тивними преференціями мовою та все ще традиційно тлумаченою 
національністю, Арель і Хмелько запропонували ділити українське 
населення на три головні етномовні групи: україномовних українців, 
російськомовних українців та (майже цілком російськомовних) 
росіян. Цей поділ (що його Хмелько наголошував також у своїй 
пізнішій публікації за результатами низки опитувань КМІС [14]) 
вочевидь точніше відбиває мовну ситуацію в Україні, ніж той, що 
ґрунтується на декларованій рідній мові. Водночас запропонована 
трикомпонентна структура українського суспільства спотворює 
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складну картину ідентифікацій, нехтуючи розбіжності між мовною 
практикою й мовною ідентичністю та, не менш важливо, припус-
каючи однозначно окреслені мовні групи, а не контекстуально 
зумовлені індивідуальні преференції. Попри цю істотну ваду 
нового поділу, вкорінене есенціалістичне мислення спонукало 
багатьох науковців прийняти його – замість узагалі відмовитися 
від сприйняття етнічних процесів як узаємодії між чітко розмежо-
ваними групами, до чого закликав у відомій статті Роджерз Бру-
бейкер [15]. У багатьох дослідженнях реєстровану інтерв’юером 
«зручнішу мову» або ж декларовану самим респондентом мову 
повсякденного вжитку використовували як головний показник 
мовної диференціації в українському суспільстві, зазвичай у поєднан-
ні зі самоокресленою національністю, котру дослідники все ще 
сприймали як адекватний індикатор етнічних відмінностей. Хоча з 
роками опитування КМІС показали поступове зміщення зручнішої 
мови від російської до української [14], загалом етномовна струк-
тура здавалася досить стабільною, що відвертало увагу науковців від 
різних процесів реідентифікації, котрі, як пізніше з’ясувалося, зміню-
вали не лише межі між гаданими групами, а й саму суть цих груп. 

Ці процеси було наочно продемонстровано в деяких мікро-
дослідженнях із різних частин країни, хоча зацікавлені в загально-
національних тенденціях науковці майже не звернули на них 
уваги. Згідно з цими дослідженнями, реідентифікація відбувалася 
головно від російської до української етнічності та мови й зумов-
лювалася насамперед усвідомленням дедалі більшої кількості гро-
мадян, що їхньою батьківщиною є не Радянський Союз, Росія чи 
якась інша країна, а саме Україна. Найочевидніше цю зміну 
показало дослідження Анни Вилєґали, об’єктом якого були іден-
тичності молодих людей російського походження, що виросли у 
Львові в оточенні україномовних українців. Хоча й українці, й 
росіяни здебільшого вважали цих молодих людей росіянами, самі 
вони дедалі більше сприймали себе як українців. Але на відміну 
від традиційного для більшості українців та росіян уявлення, що 
національність визначається походженням і мовою, львівські 
«нові» українці бачили українську націю «радше як громадянську 
спільноту співвітчизників, що ґрунтується на спільних почуттях 
належності до нації, землі й лояльності до держави» [16, с. 798]. 
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Деякі з них сприймали нову ідентичність як зміну національності з 
російської на українську, тоді як інші прагнули поєднати нову, 
переважно громадянську ідентифікацію зі старою, базованою на 
походженні та родинній мові. В Одесі – досить космополітичній, 
але переважно російськомовній – ситуація була ще складнішою: 
раніше більшість тамтешніх мешканців уважали себе росіянами, 
але тепер багато з них почали сприймати себе також чи навіть 
насамперед як українців, що відбилося й у їхніх відповідях на 
запитання про національність. За таких умов значення самих 
категорій «росіяни» та «українці» було не дуже ясним, а лінія 
поділу між групами – досить розмитою. Проте, за спостережен-
нями Абеля Полесе, перехід відбувався лише з росіян в українці, 
але не навпаки. До речі, багато людей сприймали нову ідентич-
ність не як зміну своєї етнокультурної сутності, а як, нарешті, 
здобуте усвідомлення того, якою вона насправді є [16, с. 805]. 

Що стосується зв’язку між етнонаціональною ідентифікацією 
та мовною практикою, то все залежало від мовно-культурного 
оточення у відповідній місцевості: у Львові «нові українці» дедалі 
більше говорили українською поза межами свого меншинного кола, 
тоді як в Одесі вистачало «мати якусь повагу до мови», а вживати 
її можна було лише в тих ситуаціях, коли це необхідно [16, с. 804]. 
Згодом Дебра Фридман дослідила взаємодію етнокультурної 
ідентифікації та мовної практики в більш паритетному двомов-
ному контексті центральної України, зосереджуючись на освіті – 
ділянці, що істотно впливає на самоусвідомлення дітей і відтак 
дорослих. Вона виявила, що вчителі україномовних шкіл постійно 
називають українську «нашою рідною мовою», що, на її думку, 
«припускало належність дітей до уявленої спільноти україномов-
ців і водночас сприяло їхньому вихованню в дусі такого само-
сприйняття» [17, с. 168]. Більшість дітей визнавали українську 
мову рідною, проте в інтерв’ю з американською дослідницею вони 
намагалися витлумачити це поняття таким чином, аби не 
делеґітимізувати свою позаурочну російськомовність, демонстру-
ючи цим суттєву розбіжність між ідентифікацією та практикою. 

Ці мікродослідження показали неадекватність поширеного 
есенціалістичного припущення щодо непорушності етномовних 
ідентичностей українських громадян загалом і російськомовців 
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зокрема. Наприкінці другого десятиліття незалежності почали з’яв-
лятися й макроаналітичні праці, що кількісно демонстрували зміни 
ідентифікацій різних груп населення. Проведене в 2009 – 2010 роках 
дослідження російськомовної спільноти з фокусом на східних і 
південних областях, що його здійснила група українських науков-
ців на чолі з Володимиром Васютинським, хоч і не було репрезен-
тативним щодо всього російськомовного населення, виявило 
важливі особливості його уявлень про свою та інші спільноти. 
Зокрема, воно показало, що російськомовці не надають важливого 
значення етнічній ідентифікації – великою мірою тому, що не 
мають певності, якою саме ця ідентифікація має бути: російською, 
українською чи подвійною. На цьому тлі посилюється їхня 
громадянська ідентифікація з Україною, яка виявилася пріоритет-
ною приблизно для такої самої частки респондентів, як і мовна, 
явно всупереч прогнозові Лейтина та його однодумців про 
неминучу перевагу другої над першою [18, с. 47]. Крім того, аналіз 
уявлень російськомовних громадян про спільноти українців і 
росіян показав, що «якщо на рівні соціально-політичного самовиз-
начення вони [російськомовці] орієнтуються на збереження та 
зміцнення зв’язків з усім російським – державою, мовою, культу-
рою, то на рівні соціально-психологічному їхні уподобання зсува-
ються в бік прийняття українських атрибутів». При цьому «для 
більшості російськомовних жителів України головним символом 
збереження їхньої ідентичності є мова, що домінує в їхніх проро-
сійських устремліннях» [18, с. 54]. Принаймні такою була ситуація 
наприкінці 2000-х років, тобто до Євромайдану та вчиненої у 
відповідь на його перемогу військової аґресії з боку Росії. 

Якщо висновок групи Васютинського про значення російської 
мови для політичних орієнтацій її носіїв можна сприймати як 
потвердження тези Ареля й Хмелька про ключову роль мовної 
практики, то моє власне дослідження на матеріалі опитування 
2006 року показало важливість рідної мови, яку я, згідно з раніше 
висловленою пропозицією Шульги, тлумачив як окремий складник 
ідентичності. Думку про незвідність мовної ідентичності ні до 
етнічної ідентичності, ані до мовної практики потверджували 
результати аналізу політичних настанов респондентів, на котрі, як 
виявилося, перша характеристика впливала принаймні не менше, 
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ніж дві інші. Прикметно, що рідна мова виявилася важливим 
пояснювальним чинником для преференцій не лише щодо мовної 
політики, а й щодо інших аспектів політики ідентичності, зокрема, 
зовнішньої політики та ставлення до суперечливих історичних 
постатей. У всіх цих випадках її вплив був порівнянним із впливом 
мови повсякденного спілкування й набагато більшим за вплив 
національності [19]. Цей результат продемонстрував некоректність 
уявлення деяких науковців, буцімто більшість респондентів авто-
матично називають рідною мову своєї національності, тому можна 
обмежитися одним запитанням замість двох. 

Оскільки всі мовно-культурні характеристики, якими дослід-
ники намагаються пояснити політичні орієнтації, ґрунтуються на 
твердженнях самих респондентів, я поставив за мету з’ясувати, 
який зміст вони вкладають у ці твердження. На відміну від указа-
них вище праць Ази й Шульги, моє дослідження стосувалося не 
лише рідної мови, а й національності, відкидаючи притаманне тим 
працям невисловлене припущення про більшу об’єктивність 
другої характеристики порівняно з першою. У відповідь на явні 
запитання про те, як вони визначають свою національність та чому 
вважають указану мову рідною (ці запитання поставлено відразу 
після з’ясування, з якою саме національністю та мовою респон-
дент себе пов’язує), переважна більшість опитаних мешканців усіх 
частин України сказали, що це національність та мова їхніх батьків 
або ж одного з батьків. Ця відповідь потверджує вплив есенціаліс-
тичного мислення, яке постулює спадкове передавання етнічної та 
мовної ідентичностей, що таким чином постають зумовленими 
радше біологічно, ніж соціально. Водночас чимало респондентів в 
обох випадках заявили, що визначають національність і рідну мову 
за мовою, якою зазвичай говорять, а ще більше – що за країною, в 
якій живуть. Ця остання відповідь заслуговує особливої уваги, 
адже свідчить, що характеристики, традиційно сприймані як 
етнокультурні, тепер мають також громадянський складник, тому 
їх доречно називати етнонаціональними, аби підкреслити цю 
гібридність [20]. Таким чином, на макрорівні підтверджується 
згаданий вище висновок кількох мікродосліджень, що люди, яких 
радянська держава класифікувала за національністю як росіян, у 
незалежній Україні дедалі частіше вважають себе українцями. 
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Євромайдан і російська аґресія в Криму й на Донбасі спричи-
нили відчутні зміни в етнонаціональних ідентичностях, що вияви-
лися насамперед у сильнішій прихильності багатьох людей до 
України та більшому відчуженні від Росії [21]. Зокрема, у 
соціальних мережах і на інших публічних форумах з’явилися 
численні свідчення осіб, які мають російське походження та/чи 
переважно вживають російську мову в повсякденному житті, що 
вони відчули себе більшою мірою українцями й меншою (або 
взагалі перестали відчувати) росіянами [22]. Хоча ці зміни в 
самосприйнятті не обов’язково позначалися на тому, як люди 
класифікували себе за національністю, порівняння відповідей рес-
пондентів в опитуваннях до та після Євромайдану й початку війни 
виявило значні зміни в самоокресленнях і за національністю, й за 
рідною мовою – не лише в Україні загалом, а й у східних та 
південних областях зокрема. Залучивши дані трьох опитувань 
КМІС (2012, 2014 та 2017 років), я показав, що ці зміни здебіль-
шого відбувалися не різким переходом від російської національ-
ності та мови до української, а через проміжний етап додавання 
нової ідентифікації до старої, після якого нова зазвичай ставала 
головною або навіть єдиною. Крім того, аналіз відповідей на 
запитання про критерії визначення національності та рідної мови 
потвердив раніше зроблений висновок, що, усвідомлюючи себе 
цілком або почасти українцями та україномовцями, багато осіб 
російського або змішаного походження неминуче приносять у ці 
буцімто етнокультурні характеристики громадянський елемент 
(хоч вони й не конче визнають його, дотримуючись традиційного 
уявлення про ці характеристики як успадковані, а не вибрані). 
Зміни останніх років можна характеризувати як дерусифікацію 
українського населення «знизу», тобто свідоме чи не цілком 
свідоме відкидання здискредитованої російськості в ідентифікації 
та, меншою мірою, мовній практиці [23]. На концептуальному 
рівні ці зміни потверджують слушність доказів конструкти-
вістських теоретиків, зокрема Роджерза Брубейкера й Фредрика 
Купера, що етнічні процеси доречніше описувати не як переходи 
між чітко окресленими групами, а як контекстуально зумовлені 
індивідуальні ідентифікації за певними категоріями, значущість 
яких підтримують панівні суспільні дискурси [15; 24]. 
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Ще один активно розроблюваний напрям досліджень етно-
національних ідентичностей стосується їхнього впливу на префе-
ренції щодо політики ідентичності й політичних орієнтацій у шир-
шому сенсі, тож наприкінці цього огляду доречно буде викласти 
головні результати таких досліджень на українському матеріалі. 
Власне, деякі з них уже згадано вище в обговоренні уявлень про 
найадекватніші характеристики ідентичностей, адже високу коре-
ляцію з політичними орієнтаціями можна вважати одним із голов-
них критеріїв адекватності таких характеристик. Однією з перших 
спроб дослідити зв’язок між мовно-етнічними характеристиками та 
преференціями щодо актуальних політичних питань була розгля-
нута вище праця Ареля й Хмелька, де автори наголошували роль 
зручнішої мови спілкування як чинника преференцій (точніше, 
предиктора в реґресіях, що показують силу зв’язку між досліджу-
ваною змінною та низкою інших) щодо контроверсійних питань 
про статус російської мови й стосунки України з Росією [13]. 
Проте згодом Ловел Баринґтон заперечив пріоритетність мови, 
доводячи, що найбільший уплив на політичні преференції чинить 
реґіон, у якому респонденти мешкають, і що цей уплив не зво-
диться до різниці мовно-етнічних профілів реґіонів, тобто пов’яза-
ний також із їхньою специфічною політичною культурою, котра, 
своєю чергою, почасти зумовлена своєрідною історією [25]. Ще за 
кілька років я продемонстрував, що мова таки відіграє важливу 
роль як чинник преференцій щодо різних аспектів політики іден-
тичності, але ця роль пов’язана не тільки з мовною практикою, а й 
із незвідною до неї мовною ідентичністю, вимірюваною за відпо-
відями респондентів на запитання про рідну мову. Водночас мій 
аналіз потвердив важливе значення реґіону та показав істотний 
вплив іншої контекстуальної змінної – розміру населеного пункту, у 
якому мешкає респондент [19]. Хоча результати різних авторів 
дещо відрізнялися відповідно до тих преференцій, які вони вивчали, 
та ідентифікаційних і контекстуальних характеристик, що їх вико-
ристовували як предиктори в реґресіях, низка досліджень продемон-
струвала важливу роль реґіону, мовної практики та мовно-етнічної 
ідентичності у визначенні політично значущих преференцій. 

В опублікованій зовсім недавно праці Ольга Онух і Генрі Гейл 
вивчили вплив пов’язаних з ідентичністю характеристик не разом, 
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а окремо, з різними комбінаціями певних індикаторів мови й 
етнічності, доповненими контекстуальними й демографічними 
змінними. Замість продовжувати раніші спроби розмежувати внес-
ки етнічності, мови та реґіону, Онух і Гейл зосередилися на виборі 
певної міри для кожного з цих аспектів і продемонстрували, що 
різні міри обертаються різною силою впливу на політичні префе-
ренції, тобто ці міри стосуються різних вимірів ідентичності. Від-
повідно, вони виділили чотири найдоречніших, на їхню думку, 
виміри етнічності, а саме – національність, рідну мову, зручнішу для 
самої особи мову спілкування та мову, якої вона вживає в повсякден-
ній взаємодії (наприклад, у родині чи на роботі) під упливом оточен-
ня [26]. Хоча про конкретний вибір та концептуалізацію вимірів 
етнічності можна сперечатися, немає сумніву, що етнонаціональна 
ідентичність не є синкретичним явищем, адекватно описуваним в 
усіх контекстах за допомогою однієї-єдиної характеристики. 

Як бачимо, два з половиною десятиліття досліджень не лише 
виявили значну динаміку етнонаціональних ідентичностей у пост-
радянській Україні, а й допомогли краще зрозуміти значення, 
якого люди надають декларованим ідентичностям, та характерис-
тики, використовувані для вимірювання цих ідентичностей. З 
одного боку, частки мешканців України, які твердять про свою 
українську національність та рідну мову, поступово зростали 
впродовж років незалежності, а особливо після Євромайдану й 
російської аґресії. Якщо говорити про групи, то постімперська 
російська «суперменшина» перестала існувати, хоча людей, які 
вважають себе росіянами, все ще більше, ніж членів усіх інших 
меншин разом. Кількісно росіяни стали просто меншиною, та ще й 
уразливою з огляду на проникність межі, що відділяє її від 
української більшості. Але якщо дослухатися до конструктивістсь-
кого заклику не зводити етнічність до чітко окреслених груп, то 
динаміка ідентифікацій постає як зміна привабливості певних 
категорій, на яку впливають поширені в суспільстві дискурси. З 
другого боку, ця динаміка нерозривно пов’язана зі зміною в 
тлумаченні категорій, за якими люди себе ідентифікують. Що 
більше людей російського чи змішаного походження починають 
сприймати себе як українців, то більшого громадянського склад-
ника ця категорія набуває, навіть якщо самі ці люди не завжди 
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визнають вибір ідентичності з огляду на громадянство, адже біль-
шість усе ще дотримується традиційного уявлення про національ-
ність і рідну мову як спадкові й, отже, незмінні категорії. Оскільки 
самоокреслена національність поєднує етнічну й національну 
ідентифікації, її в жодному разі не можна вважати мірою лише 
етнічної ідентичності. Так само й рідна мова відбиває не тільки 
мовний вимір ідентичності, незвідний до етнічної ідентичності та 
мовної практики, але й саму цю практику, особливо для тих 
російськомовців, які прийняли українську національність і рідну 
мову, але зберегли звичну мову повсякденного спілкування. 
Науковці мають визнати, що різні характеристики можуть від-
бивати різні аспекти етномовної ідентичності, тож треба з’ясо-
вувати конкретний зміст цих характеристик у різних контекстах. 
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ВИДИ СУСПІЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ У ПІДХОДАХ 
ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДНИКІВ 

 
Досліджуються підходи вітчизняних науковців до поняття 

«суспільна консолідація», аналізуються параметри його теоре-
тичного осмислення, визначено головні критерії класифікації 
феномену консолідації та її видів, проаналізовано підходи віт-
чизняних суспільствознавців до висвітлення видів суспільної консо-
лідації, які найбільше пов’язані з етнополітичними чинникамим 
цього феномену . 
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Ключові слова: консолідація, суспільна консолідація, види кон-
солідації, політична консолідація, консолідація демократії, націо-
нальна консолідація, етнічна консолідація, соціальна консолідація. 

Yuriy Polishchuk. Types of social consolidation in the 
approaches of domestic researchers. The approaches of domestic 
scientists to the concept of "social consolidation" are analyzed, the 
parameters of its theoretical comprehension are analyzed, the main 
criteria of classification of the phenomenon of consolidation and its 
types are determined, approaches of the domestic social scientists are 
analyzed to cover the types of social consolidation that are most related 
to the ethnopolitical factors of this phenomenon.  

Key words: consolidation, social consolidation, types of conso-
lidation, political consolidation, consolidation of democracy, national 
consolidation, ethnic consolidation, social consolidation. 

 
У сучасному українському суспільстві є численні проблеми, 

які вимагають його стратегічної переорієнтації на пошук внут-
рішніх механізмів самоорганізації та розвитку. Багато в чому вони 
пояснюються як особливостями історичного розвитку України, так 
і сучасними політичними процесами, що відбуваються як у ній, так 
і навколо неї. У цих умовах вагомим чинником успішності Україн-
ської держави є консолідація суспільства. Проте тут є багато 
нерозв’язаних проблем. Це ставить перед українськими науков-
цями низку як теоретичних, так і практичних завдань.  

Потрібно зазначити, що українські науковці приділяли і 
приділяють певну увагу дослідженню зазначених проблем. Зокре-
ма, на них звертали увагу у своїх дослідженнях О. Майборода [1], 
Н. Ротар [2], Г. Луцишин [3] та інші. У їхніх роботах наголо-
шується на важливості консолідації українського суспільства як 
одного з важливих факторів розбудови та зміцнення державності, 
формування української політичної нації як головної мети сучас-
ної державної політики. Також вітчизняні науковці звертали увагу 
і на теоретичні аспекти цієї проблеми. Зокрема, О. Петухова [4, 5], 
І. Титарь [6], О. Ткач [7] намагалися розкрити сутність феномену 
суспільної консолідації та показати її види, але їхні підходи не 
були комплексними і не дають повної картини щодо класифікації 
видів суспільної консолідації, не розкривають особливості різних 
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її проявів. Більш того, історіографічних праць, в яких би дос-
ліджувалася ступінь розробки цієї теми, фактично немає. Тому 
нагальною є потреба аналізу доробку вітчизняних суспільствознав-
ців з проблем суспільної консолідації, класифікації її видів, аналізу 
проявів різних видів цього суспільного феномену в Україні, 
визначення вузьких місць у масиві уже опублікованих робіт з 
зазначеної проблематики. Тому автор і береться за цю проблему. 

Потрібно зазначити, що суспільна консолідація – це складний 
феномен. Вона має багато проявів, які спрямовують людей як до 
суспільно значимих форм мислення, поведінки й очікувань, так і 
до індивідуально-творчих життєвих проявів, а також до таких 
активних дій, як революції, акти громадянської непокори і навіть 
громадянські війни. На думку М. Степико, перетворення подібних 
тенденцій на реальні життєві форми залежить від об’єктивних і 
суб’єктивних чинників, які домінують у суспільстві в критичний 
для певного соціуму відрізок історичного часу. До перших він 
зараховує «історико-політичну та соціально-економічну архітекто-
ніку конкретного соціуму, наявні проблеми його розвитку, стан 
масової свідомості тощо. До других – наявність чи відсутність 
національної еліти, компетентної державної влади й авторитетного 
національного лідера» [8, с. 102]. Прояви цих чинників у різних 
поєднаннях призводять до формування різних видів консолідації. 
Тому вітчизняні науковці неодноразово намагалися класифікувати 
їх [4;5]. Це робилося не тільки для «виявлення відмінностей, а й 
для пошуку надійних способів їхньої ідентифікації, виявлення 
закономірностей для розуміння сутності механізму консолідації 
суспільства в державі» [5, с. 22].  

Потрібно зазначити, що для цього бралися різні критерії. Так, 
І. Іванов класифікує суспільну консолідацію нації за такими кри-
теріями: основні носії її ідей – етнічна група, соціальна група, 
особа, політична партія, нація як спільнота; характер функціо-
нування на різних рівнях – теоретичному, державно-політичному, 
групово-спільнісному, буденному, індивідуальному; структурно-
системні ознаки – система, структура, політичний, національний і 
державницький процес; світоглядні параметри – соціально-істо-
ричний досвід, світоглядна спрямованість; ідентифікаційні на-
прями – система етнонаціональної свідомості [9, с. 9].  



 
 

76 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ        Випуск 3 – 4 (95 – 96)
 

Є й інші підходи до визначення критеріїв класифікації 
феномену консолідація, але вони більш прийнятні не для політо-
логії, а для соціології, фахівців з державного управляння. Тому, не 
вдаючись у детальний аналіз цих критеріїв, зупинимося на основ-
них підходах українських науковців до класифікації суспільної 
консолідації. Зокрема, Г. Луцишин розрізняє такі її різновиди, як: 
національна, політична, етнічна, громадянська, демократична, со-
ціальна, консолідація суб’єктів політики (політичних партій, гро-
мадських рухів, парламентаріїв і парламентських фракцій) [10, 
с. 52]. Є. Риженко до зазначених вище видів додає ще терито-
ріальну, ціннісну, загальнонаціональну, ситуативну суспільну 
консолідацію [11, с. 7]. Досить цікаві підходи до класифікації 
цього феномену, на прикладі сучасної України, пропонує М. Сте-
пико. У монографії «Українська ідентичність: феномен і засади 
формування» він пише, що «цивілізаційний розвиток сучасної 
України передбачає взаємодію трьох консолідаційних процесів: 
національного, ціннісного, модернізаційного. Зважаючи на багато-
аспектність і багатовимірність процесу консолідації супільства, 
останній вже сам по собі має різноманітні (часом протилежні) 
практики застосування, є поліфункціональним і (за певних умов) 
навіть маніпулятивним. Консолідація як стан масового настрою 
може бути простого, так би мовити, нижчого походження, а може 
мати більш складну, вищу наповненість. Тобто, вона є менш або 
більш духовною залежною від рівня походження та якості 
цінностей, покладених в її основу» [8, с. 103]. Консолідація, на 
його думку, також може бути «сильною і слабкою, організованою і 
стихійною, довгостроковою і тимчасовою, загальнонаціональною і 
регіональною. Крім того, вона може бути конструктивною і 
деструктивною (радикальною). Деструктивна (радикальна) консо-
лідація не піддається раціональному осмисленню і прогнозуванню. 
Точка біфуркації може виникнути у будь-якому сегменті соціуму, 
у будь-який час і з будь-якого приводу. Конструктивна ж консо-
лідація потребує значних організаційних, інтелектуальних і фінан-
сових ресурсів усього суспільства» [8, с. 103]. 

Потрібно зазначити, що проблеми класифікації досить 
предметно вивчала фахівець з питань державного управління 
О. Петухова. Проаналізувавши значний масив наукової літератури, 
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вона виділяє такі види консолідації: національна, політична, со-
ціальна, етнічна, територіальна, суспільна, політичного режиму, 
демократична, ціннісна, влади, еліти, громадська, ситуативна 
(фрагментарна) [5, с. 22].  

Таким чином, ми бачимо, що вітчизняні науковці пропонують 
досить широкий спектр видів консолідації. Підтримуючи запропо-
новані підходи, ми зупинимося на тих її видах, які найбільше 
пов’язані з етнополітичним чинником суспільної консолідації, а саме – 
на: політичній, національній, етнічній, соціальній, демократичній.  

Аналіз означених видів розпочнемо з політичної консолідації. 
Потрібно зазначити, що до цього феномену, як і до самої консо-
лідації є різні підходи. Так, Б. Демяненко розуміє під ним 
«досягнення режимом (владним – Ю. П.) такого стану, коли жодна 
впливова політична сила, партія політична або група впливу не 
обговорює серйозно інших, окрім демократичних, шляхів досяг-
нення влади і не використовує для цього інші, окрім демократично 
визначених, ресурсів». При цьому він виділяє три етапи політичної 
консолідацій: «1) адаптація, коли інтеграція і диференціація, 
змінюючи своє співвідношення, сприяють пристосуванню до 
нових умов середовища; 2) ідентифікація, коли індивіди почи-
нають ототожнювати себе з новими реаліями, вважаючи їх 
соціально цінними і значимими; 3) трансформація, коли інтегра-
ція-диференціація змінюють систему та її функції» [12, с. 353].  

Дещо інший підхід до проблеми пропонує Г. Луцишин. На її 
думку, політична консолідація являє собою об'єднавчий процес,  
унаслідок якого досягається консенсус у розв'язанні нагальних 
проблем, що змушує політичних акторів пристосовуватися або 
ототожнювати себе з новими умовами існування. Як трансфор-
маційна форма, політична консолідація покликана змінювати саму 
політичну систему з її соціальними, державними і недержавними 
відносинами та політичним життям [13]. 

На думку М. Фесенка, «політична консолідація втілюється в 
усвідомлених, політично мотивованих і організованих діях. Інакше 
кажучи, політична консолідація, на відміну від інтеграції, існує на 
рівні свідомості».  

Розвиваючи свою думку М. Фесенко твердить, що «політич-
ний процес консолідації суспільства приводить до позитивних 



 
 

78 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ        Випуск 3 – 4 (95 – 96)
 
змін у політико-владних і громадських структурах, забезпечує 
розвиток країни і суспільства. Політично консолідуватися можуть 
члени суспільства з різною етнічною, конфесійною належністю, 
різним соціальним і культурним станом, політична діяльність 
може бути спрямована як на підтримку існуючої політичної 
системи, так і на її трансформацію» [14, с. 39]. 

О. Ткач розглядає політичну консолідацію через призму прак-
тичних дій і вважає, що «термін консолідація, як принцип політич-
ного розвитку, має два значення: по-перше, зміцнення певного 
політичного режиму (недемократичного чи демократичного); по-
друге, згуртування суспільства й основних політичних сил навколо 
ідей, інституцій, харизматичного політичного лідера заради реаль-
ної або уявної мети, проти реальної чи уявної загрози» [15, с. 50)]. 

І. Хинтба зауважує, що політична консолідація відбувається 
на психологічному, інституціональному й процедурному рів-
нях [16, с. 6]. Підтримуючи такий підхід, хочу лише підкреслити, 
що, на наш погляд, усі види консолідації в державі відбуваються 
на цих трьох рівнях.  

Наведені вище положення і політична практика сучасної 
України свідчать, що політичний аспект консолідації включає в 
себе такі складові: оптимальність державного устрою, тобто ба-
ланс між централізацією та децентралізацією; реальна забезпе-
ченість прав національних та інших меншин, їх представленість у 
владі; демократичні взаємини між владою та суспільством; захи-
щеність громадянських прав і політичних свобод. При цьому 
напрошується висновок, що політична консолідація можлива в 
Україні лише за умови створення єдиного простору людської 
взаємодії для усіх сегментів суспільства. 

Аналіз наукового доробку попередників свідчить, що важли-
вим видом суспільної консолідації є консолідація демократії 
(демократична консолідація). Потрібно зазначити, що інтерес до 
неї першими почали виявляти американські політологи і соціологи 
ще у 1970-х рр. Наприкінці ХХ ст., в умовах краху тоталітарних 
режимів, цей інтерес ще більше зріс. Поняття «консолідація 
демократії» фактично набуло категоріального терміна в порівняль-
ній політології з опублікованої у 1986 р. праці аргентинського 
політолога, який тривалий час жив і працював у США, Г. О'Доннела 



 

79 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

і американського вченого Ф. Шміттера «Transitions from 
Authoritarian Rule», у якій вони розробляли транзитологічний 
підхід до теми консолідації демократії [17, р. 6].  

На наш погляд, найбільш повно підходи до цього феномену 
запропонували американські політологи Х. Лінц і А. Степан, які 
під терміном «консолідація демократії» розуміли такий політичний 
режим, за якого сформовані «єдині правила гри» (the only game in 
town) [18, р. 5]. Згодом Х. Лінц, аналізуючи ендогенні фактори 
переходу від тоталітаризму до демократії, доходить висновку, 
що «демократичний перехід завершився у тому разі, коли 
досягнута певна угода з приводу політичних процедур зміни 
уряду; коли його прихід до влади є результатом вільного голосу-
вання народу; коли de facto уряд отримує важелі для розробки 
нової стратегії і коли de jure створені новою демократією 
виконавча, законодавча і судова влади не повинні передавати 
іншим органам свої функції» [19, с. 221], а конфлікти між урядом 
та опозицією вирішуються лише на основі «конституційного 
виміру» (constitutionally), «усталених правових норм і законів» [20, 
с. 161]. Наприкінці 1990-х рр. А. Шедлер запропонував «розуміння 
демократичної консолідації як завершення демократичного тран-
зиту за допомогою переходу від електоральної до ліберальної 
демократії» [21]. У цьому переході, як зазначає Ф. Шміттер у 
праці «Роздуми про громадянське суспільство і консолідацію 
демократії», важливу роль відіграє громадянське суспільство, яке 
сприяє консолідації демократії, стабілізує очікування усередині 
соціальних груп, воно забезпечує канали самовираження та іденти-
фікації, регулює поведінку своїх членів стосовно сфери колектив-
них зобов’язань [22, с. 90].  

Потрібно зазначити, що дослідники чітко вказували на відмін-
ності процесу демократичної консолідації на теренах колишнього 
СРСР. Так, Ф. Реде стверджував, що «у пост-СРСР узагалі немає 
сенсу розглядати перехід до демократії; комуністичне правління в 
більшості пострадянських держав змінив авторитаризм». Він ви-
різняє три типи пострадянських авторитарних режимів: «1) авто-
кратія (владою керує вузьке коло політичної еліти); 2) олігархія 
(влада у чиновництва або кланових груп, котрі діють не в межах 
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інститутів); 3) ексклюзивні республіки (влада в однієї частини 
населення, коли інша частина обмежена в правах)» [23, с. 59].  

Потрібно зазначити, що з набуттям Україною незалежності на 
проблеми консолідації демократії звернули увагу й вітчизняні 
науковці, більшість з яких розділяли положення транзитологічного 
підходу [24]. Досліджуючи процес демократизації в «перехідних 
режимах», до яких належить й Україна, вони враховували «спів-
відношення авторитарних і демократичних елементів» і виділяли 
кілька «моделей демократії»: 

– трансформації, відповідно до якої процес демократизації 
творять попередні правлячі еліти;  

– заміщення, коли існує колапс авторитарного режиму і 
процес демократизації відбувається за принципами опозиції, що 
прийшла до влади;  

– змішаного варіанта – процес демократизації здійснюється 
внаслідок спільної діяльності еліти й опозиції [25, с. 89]. 

Аналізуючи напрацювання західних колег, українські політичні 
реалії, українські науковці намагалися дати своє визначення фено-
мену демократичної консолідації. Так, на думку О. Ткача, демокра-
тична консолідація суспільства є «об’єднанням соціальних груп 
суспільства на основі ідеї демократії в процесі інституалізації 
демократичної поведінки політичних акторів, що приймають полі-
тичні рішення в межах легітимних демократичних процедур» [7, 
с. 50]. І. Тітар визначає зміст консолідації демократії як стан або 
завершальний етап стабілізації демократичного режиму країни [26, 
с. 64–68]. С. Вонсович, враховуючи, що консолідація демократії 
часто трансформується у процесі вдосконалення вже вста-
новленого демократичного режиму і у такому значенні може 
тривати досить довго у часовому вимірі, визначає її як складний 
процес закріплення інститутів демократії, розвитку та укорінення 
демократичних цінностей, поведінкових норм у свідомості індиві-
дів і соціальних груп, який вказує на завершення транзиту та 
утвердження стабільної демократичної політичної системи [20, 
с. 160]. На думку М. Фесенка, «консолідація демократії може бути 
визначена як складний і багатоплановий процес зміцнення інсти-
тутів демократії, розвитку та закріплення демократичних цін-
ностей, поведінкових норм і установок у свідомості індивідів і 
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соціальних груп, що знаменує завершення транзиту та затверджен-
ня стабільної демократичної політичної системи. Консолідація 
лемократії розпадається на два етапи: негативну консолідацію, 
тобто стримування, зниження, якщо не усунення, будь-яких сер-
йозних викликів демократії, і позитивну консолідацію – впро-
вадження і закріплення демократичних цінностей та установок у 
свідомості і поведінці мас і еліт» [14, с. 39]. 

Наведене вище розмаїття підходів до визначення такого 
феномену, як консолідація демократії, підтверджує твердження 
А. Шедлера, що «консолідація демократії видається якоюсь вели-
кою концепцією, таким собі сміттєвим баком різних понять, свого 
роду всевловлюючою ідеєю, позбавленою центрального значення, 
яке могло б об'єднати всі типи її вживання» [21]. Ще конкретніше 
висловився російський політолог П. Сморгунов, який вважає, що у 
вивченні демократичної консолідації «відсутня будь-яка єдина 
парадигма» [27, с. 177].  

Усе ж можна стверджувати, що демократична консолідація – 
це складний процес закріплення інститутів демократії, розвитку та 
укорінення демократичних цінностей, поведінкових норм у свідо-
мості індивідів і соціальних груп, який вказує на завершення 
транзиту та утвердження стабільної демократичної політичної сис-
теми. На думку В. Лесняка, цей процес розвивається у трьох 
площинах: політико-правовій, суспільній та культурній. «У полі-
тико-правовій площині вирізняються: конкурентні вибори, що 
відбуваються циклічно; свобода об’єднання та висловлення думки; 
альтернативні джерела інформації; функціонування принципу 
розподілу влади, рівність громадян перед законом; повага до прав 
меншостей; визнання усіма політичними акторами демократичних 
політичних правил гри.  

У суспільній площині атрибутами консолідованої демократії 
є: ефективно функціонуюче громадянське суспільство, участь гро-
мадян у соціальному житті, наявність суспільного капіталу.  

У культурній площині найбільш істотними рисами є: підтрим-
ка демократії; високий рівень зацікавленості політикою, що прояв-
ляється в участі у виборах» [28]. 

 Як ми бачимо, важливу роль у процесі демократичної консо-
лідації відіграє наявність і розвиненість громадянського суспільства. 
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Зокрема, в Україні саме вони можуть сприяти формуванню 
політичної нації, пошуку шляхів та механізмів, які б усували 
проблеми розколотості суспільства, поєднували б різні колективні 
ідентичності, затверджували б відповідні правила суспільної гри, 
шукали б порозуміння між «групами інтересів» та суспільними 
секторами. Тому процес консолідації неможливо налаштувати та 
вибудувати без урахування потреби в демократизації суспільства, 
розвитку інститутів громадянського суспільства, які є основою для 
відкритого та раціонального діалогу у суспільстві, між сус-
пільством та владою. 

Тут ми виходимо ще на один вид суспільної консолідації – 
національну консолідацію (консолідацію нації). Адже без неї 
неможливо досягти стратегічних цілей у діяльності нації та держа-
ви, оскільки саме вона є необхідною передумовою для стабільного 
політичного розвитку, впровадження реформ, стабілізації еконо-
міки та подальшого національного розвитку. 

Аналізуючи наукову літературу з проблеми національної 
консолідації, варто зазначити, що практично відсутні дослідження, 
які б комплексно розглядали теоретичні основи національної 
консолідації, фактори, шляхи і методи її досягнення. Найчастіше 
проблема національної консолідації розглядається в контексті со-
ціальних процесів, розвитку національних рухів, у вивченні проб-
леми національної безпеки. Так, Г. Луцишин розглядає національ-
ну консолідацію як процес, спрямований на зміцнення й об’єд-
нання етнонаціональних груп, які утворюють націю, шляхом пос-
тупового усунення бар’єрів і формування спільних цінностей, 
інститутів (політичних, економічних, соціальних, духовних) для 
досягнення спільної мети [29, с. 152]. І. Іванов називає консо-
лідацію нації процесом зникнення соціальних і етнічних бар’єрів, 
підсистемою системи консолідації людства, у якій формуються 
спільні стандарти життя [9, с. 9].  

Проте є й інші підходи. Зокрема, Ю. Тиркус наголошує, що 
«національна консолідація є важливою складовою політичної кон-
солідації, що, у свою чергу, залежить від легітимності політичної 
влади та реальних процесів суспільного життя» [30, с. 115]. На наш 
погляд, такий підхід є не зовсім правильним, адже тут ми маємо 
справу з применшенням ролі національної консолідації. О. Оржель 
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розуміє національну та суспільну консолідації як тотожні понят-
тя [31, с. 28]. На нашу думку, це не зовсім так, адже суспільна 
консолідація набагато ширше і складніше явище. 

Вітчизняні науковці не залишили поза увагою й розробку 
теоретичних і практичних аспектів національної консолідації. Так, 
А. Колодій вважає, що «основу національної консолідації станов-
лять не лише такі формальні ознаки, як усвідомлення належності 
до однієї держави, громадянство, а й спільні інтереси та значна 
міра культурної єдності, яка виникає завдяки формуванню в 
полікультурному суспільстві значного обсягу поділюваної усіма 
культури, котра обслуговує суспільні інститути і яку називають 
соцієтальною. Вона формується навколо певної етнокультурної 
серцевини (ядра)» [32, с. 42]. Крім того, авторка зауважує, що, 
окрім вибору моделі національної консолідації, важливим є визна-
чення напрямів дії та засобів реалізації обраної стратегії, най-
головнішими серед яких є: 1) виховання національних почуттів (за 
допомогою міфів, символів, свят, історичної освіти); 2) формуван-
ня єдиного культурного простору і розвиток спільної для всіх 
громадян соцієтальної культури, включно з державною мовою; 
3) розв’язання проблем етнонаціональних меншин – як для задово-
лення їхніх прав та інтересів, так і заради підвищення їхньої лояль-
ності та патріотизму щодо держави і суспільства в цілому [33, с. 12]. 

Заглиблюючись у проблеми національної консолідації, україн-
ські науковці виділили головні її принципи. Так, Г. Луцишин 
відносить до них: створення атмосфери взаєморозуміння і довіри 
між етнічними меншинами незалежно від політичного і соціаль-
ного стану; розвиток поліетнічного суспільства на принципах 
толерантності, діалогу, національної спрямованості, честі і гід-
ності; створення сприятливих умов для збереження етнонаціональ-
ної ідентичності, наступності поколінь; розвиток культурної 
самобутності титульного етносу, вдосконалення правових основ 
регулювання національних відносин [13]. Їхня реалізація, на думку 
дослідниці, залежить від багатьох чинників, зокрема, «від полі-
тичного режиму, національних традицій, рівня соціально-еконо-
мічного розвитку тощо. В одній ситуації більша ініціатива може 
йти від держави, від механізмів державного правління, в інших – 
від громадянського суспільства. Проте національна консолідація 
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буде успішною, коли державна політика у цій сфері взаємодопов-
нюватиметься діяльністю інститутів громадянського суспільства. 
Консолідація українського суспільства потребує низки перетворень 
у гуманітарній сфері, зокрема: вироблення інтеграційної гумані-
тарної політики, спрямованої на формування єдиної політичної 
нації, формування сучасної української ідентичності; формування 
в Україні єдиного інформаційного простору; гнучке розв’язання 
мовного питання; зміцнення громадських і культурних зв’язків 
між російськомовними і україномовними регіонами» [34, с. 31]. 

Потрібно зазначити, що поряд із теоретичними аспектами 
національної консолідації вітчизняні науковці досліджували й 
практичні кроки української влади, суспільства до консолідації. Не 
акцентуючи увагу на всьому масиві цієї літератури, хочеться 
зупинитися на роботі Л. Бортник і Т. Павлової, в якій аналізуються 
«спроби українських політиків і науковців на засадах оновленої 
історичної пам’яті зміцнити єдність української нації шляхом 
утворення нових національних міфів, героїв, символів, нових 
поглядів на історичні події» [35, с. 76]. 

Підводячи підсумки проведеного вище аналізу, потрібно 
зазначити, що сучасні теорії та визначення національної консо-
лідації мають певні недоліки. Річ у тім, що дослідники, здебіль-
шого, одночасно оперують одним і тим самим терміном для позна-
чення двох явищ – безпосередньо національною консолідацією та 
консолідацією суспільства в широкому сенсі, яку вони у своїх 
працях також іменують національною консолідацію. Така підміна 
понять вносить плутанину в категоріальний апарат етнополітичної 
науки, ускладнює напрацювання практичних механізмів консо-
лідації в межах етнонаціональної політики, тому має бути усунена. 
На думку К. Вітмана, «ця особливість дослідження консолідації у 
вітчизняній науці має кілька передумов. По-перше, вона пояс-
нюється складністю та багатовимірністю явища консолідації – 
політологи багатьох напрямів мають труднощі з концептуалі-
зацією феномену. По-друге, незавершеністю процесу націєтво-
рення в Україні – саме тому питання національної консолідації 
залишається настільки актуальним для етнонаціональної політики 
України. По-третє, намаганням розширити горизонти досліджу-
ваного явища та адаптувати чинний категоріальний апарат до 
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нових викликів та умов у сучасному глобалізованому світі, що 
змінюється» [36, с. 423]. 

Наведені вище підходи свідчать, що поняття національної 
консолідації охоплює консолідацію політичну та соціальну. Кон-
солідація національна – це макрорівень соціальних процесів консо-
лідації, тобто, консолідація національна – це компліментарність 
(інтеграція) різних соціальних груп, етносів у державі, що станов-
лять єдиний цілісний соціальний організм і захищені грома-
дянськими правами та політичною свободою. Національна консо-
лідація не обов'язково розуміється як одностайність, але слугує 
передумовою запобігання соціальним конфліктам. 

Паралельно з національною консолідацією дослідники виді-
ляють етнічну – як внутрішню згуртованість самостійних етносів і 
єднання їх у групу в складі етнічної спільноти. Така консолідація 
відбувається на культурному підґрунті за сприяння споріднених 
мов [37, с. 154 – 155]. М. Степико вважає, що етнічна консолідація 
є певною альтернативою консолідації національній, оскільки в її 
процесі посилюються роль і значення кожної спільноти, яка меш-
кає на одній території, на противагу загальнонаціональним 
цінностям [8, с. 109].  

Усе ж більшість науковців вважає, що ці різновиди консо-
лідації не є автономними один від одного, а являють собою 
взаємопов’язані процеси, що об’єднані в певну систему. 

Науковці розділяють етнічну консолідацію на кілька етапів: 
власне етнічну, внутрішньоетнічну, міжетнічну [37, с. 154]. І. Іва-
нов додає до цього переліку ще регіональну та міжрегіональну 
етнічну інтеграцію і глобалізацію [9, с. 9]. О. Антонюк робить 
спробу дати визначення різним проявам етнічної консолідації. Так, 
на його думку, «консолідація етнічна – це вид об'єднувальних 
етнічних процесів; міжетнічна консолідація – злиття кількох 
близьких за мовою та культурою раніше самостійних етносів у 
нове збільшене етнічне утворення; внутрішньоетнічна консолі-
дація – соціальне згуртування всередині етнічної спільноти в умо-
вах нівелювання розбіжності в рамках присутніх груп» [38, с. 404]. 

Досліджуючи теоретичні аспекти цієї проблеми, вітчизняні 
науковці не забували й про практичний бік справи. Адже питання 
етнічної консолідації є надзвичайно чутливим для стабільності 
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будь-якої держави, не кажучи вже про Україну, яку багато 
політологів вважають «етнічно, мовно, культурно, регіонально та 
політично розколотою державою» [36, с. 422].  

Небезпеку неврахування необхідності етнічної консолідації 
українського суспільства досліджувала І. Кресіна. При цьому вона 
дійшла висновку, що «невдоволення окремих етноспільнот своїм 
статусом, рівнем забезпечення прав та інтересів, етнічна дискри-
мінація провокують не лише дестабілізацію етнополітичної 
ситуації в державі. Якщо на етнічне невдоволення нашаровуються 
також соціальні, економічні та політичні розбіжності, це загрожує 
етнополітичною дезінтеграцією держави. Невдоволена етнополі-
тична складова є тією силою, яка руйнує систему або дестабілізує 
її настільки, що вона стає дуже вразливою зовнішнім загро-
зам» [39, c. 140]. Потрібно зазначити, що це було написано ще до 
російської агресії. 

Розглядаючи національну, етнічну консолідацію, ми неоднора-
зово виходили на соціальні проблеми. Останні досить часто корес-
пондуються з окремим видом суспільної консолідації – соціальною 
консолідацією (соціальна згуртованість). На думку дослідників, 
саме вона об’єктивно протистоїть розшаруванню та атомізації 
суспільства. Тому науковці не залишили без уваги цей вид 
суспільної консолідації. Але, на нашу думку, це найменш дос-
ліджений вид суспільної консолідації. 

Потрібно зазначити, що політологи не дуже активно 
досліджують цей вид суспільної консолідації. Автору фактично не 
вдалося виявити політологічних узагальнюючих праць з зазначеної 
проблеми. Цю неувагу дещо компенсували представники інших 
суспільствознавчих напрямів: соціологи [40; 41] і економісти [42; 
43; 44]. При цьому вони активно, поряд із терміном «соціальна 
консолідація», використовували терміни «соціальна згуртованість», 
«соціальне партнерство», «соціальний діалог».  

На думку вітчизняних дослідників, консолідоване суспільство 
неможливе без загальної мети, спільного інтересу, єдності дій, 
тобто соціальна консолідація в державі являє собою об'єднання 
громадян країни, виходячи із ментальної та ціннісної згоди з 
приводу розуміння назрілих загальнозначущих проблем та їх 
розв’язання. Тому шлях до соціальної консолідації лежить через 
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налагодження партнерства між основними соціальними групами, 
соціальною підтримкою населення владою, зміцненням середнього 
класу, що гармонізує соціальну сферу суспільства, а сама соціаль-
на консолідація являє собою зацікавлену участь громадян у 
справах об’єднання міста, регіону, країни як цілісного соціального 
організму [45, с. 22].  

Потрібно зазначити, що соціальна згуртованість (консоліда-
ція) як соціально-економічна категорія певний час мала суто 
наукове значення. В останні роки в країнах Європейського Союзу, 
низці інших країн це поняття спочатку перекочувало у програмні 
документи, концепції, згодом набуло практичного звучання. Нині 
положення Концепції соціальної згуртованості, що була розроб-
лена у Європейському Союзі у 90-тих роках минулого століття, 
міцно увійшла в практичну площину. 

Що ж являє собою термін «соціальна згуртованість» (консо-
лідація) у підходах вітчизняних дослідників? За визначенням 
А. Колота, соціальна згуртованість (консолідація) – це «складне, 
багатопланове явище. У найбільш загальному його розумінні – це 
включеність та участь членів суспільства у політичному, економіч-
ному та культурному житті; це почуття солідарності й належності 
до суспільства, що засноване на ефективному використанні грома-
дянських прав та інших надбань демократичного суспільства.  

Саме у ході формування соціальної згуртованості досягається 
консолідація в суспільстві, людина відчуває солідарність і свою 
належність до соціуму» [46, с. 19]. 

Аналізуючи особливості розвитку сучасної України, вітчизня-
ні дослідники доходять висновку, що соціальна згуртованість має, 
з одного боку, об’ єктивні передумови становлення і розвитку, а з 
іншого – чимало чинників, які цьому перешкоджають. До перших 
вони відносять – розвиток інститутів громадянського суспільства, 
які продукують більш цивілізовані суспільні відносини. До других – 
формування суспільства споживання та суспільства індивідів, що 
сповідує споживацькі настрої та мотиви поведінки; деградацію 
моральних цінностей і трудових установок громадян; нерозви-
неність інститутів демократії в суспільстві; зростання розбіж-
ностей між проголошеними соціальними правами і практикою їх 
реалізації [43, с. 12–13]. 
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Науковці доходять висновку, що питання соціальної консо-
лідації актуалізується на етапі глибоких політичних, економічних, 
соціальних реформ для країн, що не займають провідних позицій 
за економічним розвитком, серед яких і Україна. При цьому вони 
попереджують, що «соціальна згуртованість забезпечується не по-
літичними гаслами та добрими намірами. Вона має формуватися 
свідомо, цілеспрямовано, наполегливо, за участі усіх соціальних 
сил. Особлива роль у цьому процесі належить державі… при 
задіянні демократичних принципів прийняття суспільно значимих 
рішень. У сукупності це має створити атмосферу солідарності, 
утвердження на практиці принципів соціальної справедливості, 
звести до мінімуму відчуженість, сприяти досягненню суспільної 
згоди з ключових акспектів життя суспільства» [43, с. 16 – 18]. 

У сучасній Україні рівень соціальної консолідації суспільства 
залишається невисоким і, за оцінкою вітчизняних дослідників, має 
тенденцію до зниження. Пояснюючи це, О. Оржель пише, що 
«сьогодні в Україні спостерігаються тенденції, здатні переш-
коджати соціальному згуртуванню українського суспільства (його 
інтеграції і консолідації). Такими тенденціями є: відносно низький 
рівень життя більшості населення в поєднанні з високою поляри-
зацією; просторова і соціальна роз’єднаність суспільства; брак 
довіри та взаємодії між різними соціальними категоріями; 
відсутність єдиного бачення розвитку країни та національної ідеї 
взагалі» [41]. А. Колот додає до вище наведеного ще «низький 
рівень довіри населення до інститутів влади та інших інститутів, 
масові прояви соціальної дезінтеграції, ерозію соціальної солідар-
ності та цінностей праці» [43, с. 18]. 

Оріентиром для України у вирішенні питання соціальної консо-
лідації суспільства можуть і повинні бути підходи Європейського 
Союзу – це насамперед наявність пріоритетної мети; забезпечення 
благополуччя усіх членів суспільства, зменшення диспропорції в 
розвитку суспільства, уникнення маргіналізації людей [47, с. 37–42]. 

Наведений вище матеріал свідчить, що вітчизняні сус-
пільствознавці приділяли значну увагу дослідженню феномену 
суспільної консолідації, яка здатна інтегрувати суспільство в єди-
ний цілісний соціальний організм. Вони розглядають консолідацію 
як багатопланове та складне явище, усвідомлюють її як процес 
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(дію) й водночас як і результат цієї дії. Сутність консолідації 
полягає в тому, що вона: поширює ідею; має циклічний характер; 
створює умови для зміцнення позицій суверенітету та незалеж-
ності в державі; виступає чинником систематизації законодавства 
та системи управління; активізує вдосконалення організаційних 
форм та комунікації в системі відносин «суспільство – нація – 
держава» тощо. При цьому науковці встановили, що в суспільній 
практиці існують різні види консолідації: політична; демократич-
на; національна (загальнонаціональна); етнічна, міжетнічна, внут-
рішньоетнічна, міжнаціональна; соціальна; влади, еліти, громад-
ськості; ціннісна, світоглядна, ідейна, духовна, моральна; терито-
ріальна, регіональна, глобальна; тимчасова, довгострокова, ситуа-
тивна (фрагментарна); походження згори, знизу; організована, 
стихійна, конструктивна, деструктивна, формальна, неформальна; 
авторитаризму; позитивна, негативна; пасивна, активна; політич-
них партій, громадських рухів). В основу цієї класифікації були 
покладені такі критерії: основні носії ідей консолідації – етнічна 
група, соціальна група, особа, політична партія, нація як спільнота; 
характер її функціонування на різних рівнях – теоретичному, 
державно-політичному, групово-спільнісному, буденному, 
індивідуальному; структурно-системні ознаки – система, струк-
тура, політичний, національний і державницький процес; світо-
глядні параметри – соціально-історичний досвід, світоглядна спря-
мованість; ідентифікаційні напрями – система етнонаціональної 
свідомості тощо.  

Усе ж досягнення максимальної консолідації населення в 
державі можливе лише на основі комплексного підходу, а це може 
забезпечити лише врахування можливостей усіх видів суспільної 
консолідації. 
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«ЄВРОПЕЙЦІ» МИМОВОЛІ?  
ПРО ЦІННІСНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
 

Стаття досліджує ціннісний вимір української національної 
ідентичності під кутом зору гаданої належності її носіїв до 
«Європи» як певної системи норм, ідеалів і принципів поведінки, 
що видаються слушними й бажаними для всієї спільноти. Автор 
показує, що той зсув, який відбувся в українському суспільстві в 
останні роки в бік виразнішої проєвропейської орієнтації, має 
насамперед нормативний характер і значно меншою мірою 
стосується повсякденних суспільних практик та індивідуальної 
поведінки. Причиною цього є почасти вимушений і тому поверхо-
вий характер «європейської» переорієнтації частини населення, 
зумовлений головно зовнішнім чинником – російською агресією; а 
почасти також кричущою невідповідністю наявних інституцій 
суспільним уявленням про «європейськість».  

Ключові слова: норми і цінності, національна ідентичність, 
посткомуністичні трансформації, суспільна амбівалентність, 
неопатримоніалізм. 
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Mykola Riabchuk. «Europeans» Despite Themselves. On the 
Axilological Dimension of the Ukrainian National Identity. The 
article examines the axiological dimension of the Ukrainian national 
identity from the point of view of Ukrainians’ long-claimed belonging 
to «Europe» as a system of the specific norms, ideals, and principles of 
behavior that are considered appropriate and desirable for the entire 
community. The author contends that the recent, post-Maidan shift of 
the Ukrainian society toward more «European»-like values and 
attitudes has primarily normative character and to a much lesser 
degree reflects daily practices and individual behavior. The reason for 
this stems arguably from the exogenous and therefore superficial 
character of of the «pro-European» reorientation of the substantial 
part of the society, on the one hand, and a drastic discrepancy between 
the corrupt, dysfunctional institutions and the popular notion of the 
«true Europeannes», on the other hand. 

Key words: norms and values, national identity, Ukraine, Europe, 
postcommunist transformation, social ambivalence, neopatrimonialism.  

  
Революція Гідності та, у відповідь, російська агресія і нео-

голошена «гібридна» війна істотно вплинули на українське 
суспільство, на самоідентифікацію громадян та їхні ціннісні 
орієнтації. Ці зміни, помітні як на дискурсивному рівні, так і 
поведінковому, підтверджуються, зокрема, й результатами соціо-
логічних опитувань.  

Дослідники відзначають насамперед зміцнення української 
національної ідентичності, що проявляється у значно вищому, ніж 
раніше, окресленні себе «українцями» (як у політичному, так і, що 
цікаво, в етнічному сенсі), «патріотами» (з відповідно задекларо-
ваною готовістю захищати свою країну) та прихильниками 
незалежності (з усіма її символами), а також – у переважанні 
(вперше за всі попередні роки) загальнонаціональної самоінденти-
фікації над реґіональною [1]. 

Помітною є й геополітична переорієнтація значної частини 
населення – посилення західного вектора в їхній свідомості й 
ослаблення східного (російсько-радянсько-східнослов’янського), 
що проявляється, зокрема, у виборі західної («європейської») 
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моделі розвитку для України та готовості інституціалізувати цей 
вибір вступом до ЄС та НАТО [2]. 

Багато хто, особливо політики й публіцисти, інтерпретують ці 
зміни як «консолідацію української громадянської ідентичності», 
«остаточне прощання з імперією» та «завершення формування 
української політичної нації». Тим часом не бракує й голосів 
скептиків, котрі зауважують, що окреслені зміни насправді істотно 
зумовлені втратою окупованих територій з кількома мільйонами 
переважно прорадянського й проросійського населення; заува-
жують також, що мобілізаційний потенціал суспільства вичерпав-
ся і що всі ті показники, які засвідчували його «проєвропейську» й 
«панукраїнську» орієнтацію, повертаються поступово до довоєн-
ного рівня; а головне – що ані гадана «європейськість» не зробила 
поведінку українських громадян більш «європейською», ані 
задекларована «українськість» істотно не вплинула на їхні мовні 
практики чи, скажімо, на їхнє здебільшого позитивне ставлення до 
громадян «країни-агресора» [3]. 

Розуміючи, що процеси змін в Україні є насправді значно 
складнішими, ніж це уявляється оптимістам чи скептикам, спро-
буймо уважніше приглянутися до ціннісного аспекту цих змін, 
оскільки від нього насамперед залежить їхня ґрунтовність, 
тривкість і, зрештою, успішна інституціалізація. 

  
Цінності чи ідентичності? 

 
Чи не першим, хто спробував був концептуалізувати Рево-

люцію Гідності у ціннісних категоріях, був відомий львівський 
історик Ярослав Грицак. 26 грудня 2013 року, у розпал протестів 
на Євромайдані, він опублікував статтю «Як надати сенсу нашому 
безсенсовному становищу», що виглядала своєрідною відповіддю 
на тогочасну патову ситуацію, за якої «влада не хоче слухати 
Євромайдан й опозицію, а Євромайдан не хоче вступитися з 
політичної сцени» [4]. 

Перша, експозиційна теза статті зводилася до визнання 
загалом очевидного факту, що темпи і траєкторії розвитку кожної 
нації визначаються її історією, культурою та сповідуваними 
цінностями – тим, «що у нас за браком кращого слова часто 
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називають «ментальністю»». Попри те, що технологічні зміни 
останніх десятиліть потенційно ведуть кожну націю до добробуту 
й більшої демократії, перетворити цю потенцію у реальність 
можна лише за умови відповідної зміни цінностей. А оскільки 
цінності формуються історією і культурою, то вони є досить 
стійкими й не піддаються швидким і легким змінам. 

Друга теза статті цікавіша, але й суперечливіша. Професор 
Грицак формулює її з посиланням на Роналда Інґлгарта, ініціатора 
і промотора масштабного глобального проекту World Values 
Survey (Всесвітнє дослідження цінностей), започаткованого 
1981 року й періодично повторюваного кожних п’ять років у 
дедалі більшій кількості країн світу [5]. У своїй книжці «Модерні-
зація, культурні зміни та демократія» (2005), написаній спільно з 
Кристіаном Вельцлем на основі згаданих досліджень [6], Інґлгарт 
досить скептично оцінив шанси пострадянських країн на цивіліза-
ційний прорив у найближчій часовій перспективі саме з огляду на 
притаманні їм цінності – відчутне переважання так званих «цін-
ностей виживання» над «цінностями самореалізації». 

Грицак вважає, що Україна спростовує скептицизм Інґлгарта. 
«Соціологічні дослідження показують: тут протягом останніх 
років таки стався зсув цінностей. І стався він головно завдяки 
трьом групам: середньому класові, середньому бізнесу і молоді. Не 
випадково ці три групи становлять кістяк Євромайдану. Зі своїм 
набором цінностей вони представляють завтрашній день» [4]. 

Цей «завтрашній день» у дискурсі автора був метафоричною 
альтернативою дню «позавчорашньому», що його уособлювала 
тогочасна сутнісно неосовєтська влада на чолі з Януковичем, та 
дню «вчорашньому», що його репрезентувала тогочасна політична 
опозиція, котра, врешті, й підпорядкувала Євромайдан та револю-
цію загалом своїм партикулярним, вузькокорпоративним інтересам. 

Найцікавішою у статті професора Грицака, за задумом, мала 
би бути третя теза – відповідь на запитання «що робити у цій 
ситуації нам – тим, що представляють нову Україну, з новими 
цінностями»: «Насамперед, – стверджував автор, – усвідомити, що 
є головною ставкою у грі сьогоднішнього дня. Нею не є зміна 
уряду. І навіть не євроінтеґрація. Й одне, і друге є засобом, а не 
метою. Метою є цивілізаційний стрибок, який вивів би Україну на 
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іншу швидкісну смугу – смугу сталого розвитку – відповідно до 
цих ціннісних змін, що сталися за останні роки. І цю мету ми 
маємо усвідомлювати, розвивати й закорінювати власне у нашому 
трикутнику трьох нових революційних сил» [4]. 

Суть «цивілізаційного стрибка» загалом зрозуміла: із «дру-
гого» світу у «перший», з індустріального суспільства у пост-
індустріальне, від економіки закритого доступу до відкритого, від 
«шантажистської» держави до правової, від олігархічного плюра-
лізму до ліберальної демократії. Проте спосіб осягнення цієї мети, 
запропонований однодумцям – представникам «нових сил», вияв-
ляється невиправдано спрощеним: «відмовитися від своєї [звичної] 
риторики. Насамперед – від того, щоб ставити на перше місце 
історію і мову. (...) Відкладімо [ці питання] років так на десять-
двадцять, поки не виросте і прийде до влади нове покоління. А 
поки що говорімо не мовою ідентичностей, а мовою цінностей» [4]. 

Наявні тут спрощення і підміни понять можна було б поясни-
ти суто публіцистичним, оказіональним характером тексту, коли б 
ці самі аргументаційні вади не повторювались і в інших, зокрема й 
академічних, публікаціях автора. Полишаючи за межами цієї статті 
здеконтекстуалізоване і відтак зманіпульоване автором питання 
про «історію й мову» та про тих, хто буцімто ставить їх «на перше 
місце», зосередимося на теоретично складнішому й серйознішому 
питанні – протиставленні «цінностей» – «ідентичностям». 

Про особливу важливість для автора цього протиставлення 
свідчить систематичне його повторення у низці виступів, зокрема, 
й в імперативному заголовку одного з них – «Потрібно перейти з 
мови ідентичностей на мову цінностей» [7]; в англомовній статті 
«Незнання – сила» [8, c. 225] та в її дещо пізнішому україно-
мовному переказі «Наголос на ідентичностях (у першу чергу на 
питаннях мови й історичної пам’яті) мало або майже нічого не 
пояснює про те, що сталося в Україні. Бо в центрі українських 
подій лежить конфлікт цінностей, а не ідентичностей» [9]. 

Тим часом наведене протиставлення є абсолютно надуманим. 
Воно набуває логічного сенсу лише за умови редукціоністського 
зведення категорії ідентичності до «мови й історії». Що, власне, й 
проробляє автор у всіх згаданих текстах. При тому в одній зі 
статей сам картає декого з зарубіжних колег за подібну редукцію – 
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за намагання довести, що «в основі Євромайдану стоїть конфлікт 
ідентичностей, до того ж ідентичностей, сконцептуалізованих в 
есенціалізаторських категоріях (у першу чергу української/ро-
сійської мови)». І з тієї ж причини кепкує з Владіміра Путіна та 
його ідеологів, котрі й «далі мислять у гантінґтонських категоріях 
України як «розколотої країни» (чи «двох Україн», україномовної і 
російськомовної) і вважають, що головний конфлікт в Україні – 
навколо ідентичностей» [9]. 

Тобто автор усе-таки розуміє, що ідентичність не зводиться до 
«мови й історії» (чи, скажімо, народних пісень і танців) і що 
зв’язок між цінностями та ідентичностями має насправді значно 
складніший, діалектичний характер. Адже цінності набувають 
практичного сенсу лише тою мірою, якою інтерналізуються сус-
пільством чи індивідом, тобто стають частиною їхньої ідентич-
ності. А з іншого боку, будь-яка ідентичність має виразний 
ціннісний вимір, бо ж передбачає ототожнення індивіда з речами, 
які мають для нього не тільки (і навіть не конче) практичну, а й 
символічну цінність. Це стосується не лише мови, історії чи куль-
тури, а й державних та правових інституцій, політичних і еконо-
мічних інтересів тощо [10, c. 26]. Кожен акт самоототожнення з 
усіма цими речами має певну ціннісну мотивацію (якщо, звісно, не 
вважати таке самоототожнення вродженим, себто примордіаль-
ним); кожен акт є свідомим (чи несвідомим) ціннісним вибором. 

Редукуючи категорію ідентичності до «мови й історії», ми не 
лише її есенціалізуємо, перетворюючи в метафору «всього пога-
ного» (реакційного, ретроградного, партикулярного, ексклюзив-
ного, – належного до «парохіальної національної парадигми», у 
термінах колеги-історика) [8]. Ми ще й витворюємо на противагу 
їй так само спрощену метафору «всього хорошого» – прогресу, 
модернізації, європейськості, інклюзивності, уособлених у подібно 
есенціалізованій категорії «цінностей».  

А тим часом і цінності, й ідентичності є всього лиш абстракт-
ними категоріями, тобто нашими вигадками, «уявленнями», про-
дуктами певної спільної згоди («конвенції») щодо їхного значення 
та аналітичного використання для пояснення суспільних процесів 
та особливостей людської поведінки. Це лише інструменти, які 
мають певну функціональність за відповідних обставин, проте 
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жоден не є й не може бути універсальним. Тому й протиставлення 
цінностей ідентичностям є засадничо хибним. Бо ж, як слушно 
зазначає соціолог Олексій Мусієздов, «спільні цінності, визнання 
певних речей важливими є принциповим для існування групи. А 
група, своєю чергою, визначає приналежність або не приналеж-
ність до неї, тобто ідентичність» [11]. 

Саме діалектична взаємодія цінностей з ідентичностями (а не 
їх схематичне протиставлення) мала би зацікавити науковців, – 
адже саме на цьому рівні відбувається ретрансляція нормативних 
цінностей у повсякденну практику, саме тут проявляється змінний, 
ситуативний і суперечливий характер ідентичностей, і саме тут цін-
ності витворюють певні ієрархії, узгоджуються і пріоретизуються. 

  
Що ж показало «Всесвітнє дослідження цінностей»? 

 
Грандіозний глобальний проект World Values Survey, запо-

чаткований 1981 року американським професором Роналдом 
Інґлгартом, здобув за неповних чотири десятиліття свого існу-
вання безліч прихильників, але й, варто зазначити, чимало 
критиків [12]. Незаперечна перевага проекту – величезний масив 
соціологічних даних, зібраних у шести хвилях опитувань (кожних 
п’ять років) у майже ста країнах світу. Масив охоплює відповіді на 
понад двісті різноманітних запитань, які слугують цінним мате-
ріалом для соціологів, культурологів, політологів, економістів та 
інших фахівців у їхніх подальших дослідженнях.  

 Сам Інґлгарт опублікував на основі цих матеріалів низку 
статей (а також дві книги), у яких переконливо і наочно (на своїх 
знаменитих «цивілізаційних мапах») показав, що країни світу 
досить чітко групуються у певні кластери за відповідними 
соціологічними (сутнісно – культурно-цивілізаційними) показни-
ками (графік 1). Ці показники (отримані через математичну 
операціоналізацію відповідних соціологічних даних) зводяться у 
його побудовах до двох підставових вимірів. Один із них, унаочне-
ний на вертикальній осі, показує перевагу в суспільстві тради-
ційних чи, навпаки, секулярно-раціональних цінностей. Другий, 
унаочнений на горизонтальній осі, показує співвідношення так 
званих цінностей самореалізації на противагу цінностям вижи-
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вання. Перший зсув, знизу вгору по вертикальній осі, характерний 
для переходу від аграрних суспільств до індустріальних. Другий, 
зліва вправо по горизонтальній осі, – для переходу від 
індустріальних суспільств до постіндустріальних. 

 
Графік 1  

 
«Цивілізаційна мапа» Інґлгарта – на підставі 6-ї хвилі  

Всесвітнього дослідження цінностей, 2010-–2014 
 

 
Джерело: URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp  
 
До традиційних цінностей Інґлгарт зараховує важливість 

релігії, патерналістських зв’язків (зокрема, між батьками і дітьми), 
слухняність щодо будь-якої влади, високу пошану до звичаїв і 
традицій, зокрема, родинних. Натомість украй негативним є став-
лення до розлучень, абортів, гомосексуальних зв’язків, евтаназії 
тощо. Переважають колективістські настанови та націоналістичні 
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погляди. У секулярно-раціональних суспільствах усі ці погляди й 
настанови є значно слабшими. 

Якщо ж ідеться про цінності виживання, то вони зазвичай 
домінують у бідних і нестабільних країнах, де проблеми фізичної й 
економічної безпеки є першорядними. Для цих суспільств харак-
терний етноцентризм, низький рівень довіри та толерантності. Тим 
часом там, де домінують цінності самовираження, зазвичай спос-
терігається вищий рівень довіри і толерантність; більше уваги 
приділяється правам меншин, ґендерній рівності, захисту довкілля, 
громадській, волонтерській і доброчинній діяльності; значно 
вищими є вимоги участі у прийнятті політичних та економічних 
рішень [13]. 

Побудовані таким чином двовимірні графіки досить добре 
ілюструють гантінґтонівські цивілізаційні поділи (ще раніше, 
зрештою, окреслені Арнолдом Тойнбі). Бідні традиціоналістські 
суспільства Африки та ісламського світу опиняються у лівому 
нижньому кутку графіка; бідні, але секуляризовані посткомуніс-
тичні/східнохристиянські країни опиняються у лівому верхньому 
кутку; заможні і секуляризовані протестантські країни передбачу-
вано потрапляють у правий верхній куток; а латиноамериканські – 
у правий нижній. Зрозуміло, що межі між цивілізаційними класте-
рами не є чіткими і непроникними; адже культурно-цивілізаційні 
параметри визначаються не лише релігією, а й багатьма іншими 
чинниками, як, наприклад, наявністю чи відсутністю комуністич-
ної спадщини, належністю до тої чи тої імперії тощо. Рух можли-
вий не лише в межах певного кластера, а й поза ним (комуніс-
тичний експеримент, наприклад, суттєво віддалив Естонію й 
Латвію від протестантської Європи, тимчасом як відсутність цього 
експерименту на Кіпрі й у Греції помітно зблизила їх із католиць-
кою Європою й віддалила натоміть від православного світу). Та 
хоч би там як, а тривка прив’язаність більшості країн до певного 
цивілізаційного кластера є досить очевидною. 

Фактично маємо унаочнення теорії «залежності від шляху», 
котра наголошує важливість культурно-історичної спадщини для 
подальшого розвитку не лише націй, а й окремих історично сфор-
мованих, із виразною культурною специфікою, реґіонів. Минуле 
великою, хоча й не абсолютною мірою визначає майбутнє. Саме 
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тому Роналд Інґлгарт висловлював скептицизм щодо розвитку 
пострадянських країн (за винятком Балтії) у найближчій часовій 
перспективі.  

І саме тому Роберт Патнем наприкінці своєї ґрунтовної праці, 
присвяченої хронічному відставанню Південної Італії від Північ-
ної, ще на початку 1990-х робив невтішні прогнози щодо нашого 
реґіону: «Там, де бракує норм та мереж громадської активності, 
перспективи колективної дії стають непевними. Доля Меццо-
джорно – наочний урок для країн «третього світу» сьогодні та 
колишніх комуністичних країн Євразії завтра… Соціальна 
рівновага, за якої переважає система порушення зобов’язань, може 
визначати майбутнє більшості країн світу, де мало, а то й немає 
соціального капіталу. Для політичної стабільності, ефективності 
управління й навіть економічного прогресу соціальний капітал 
може важити навіть більше, ніж фізичний або людський. Багато 
колишніх комуністичних суспільств мали слабкі громадянські тра-
диції до утвердження комунізму, а тоталітарне правління знищило 
навіть обмежений запас соціального капіталу. Без норм взаємності 
та мережі громадянської активності Гобсова ситуація на 
Меццоджорно – аморальна родинність, клієнтурність, беззаконня, 
неефективне врядування та економічна стагнація – здається куди 
ймовірнішою, ніж успішна демократизація та успішний розвиток. 
Палермо може репрезентувати майбутнє Москви» [14, с. 223–224]. 

Далі він, правда, застерігав, що його висновки зовсім не 
означають фаталізму й приреченості. Президент південноіталій-
ської Базилікати справді не може перенести свій уряд на північ до 
Емілії-Романьї, а прем’єр-міністр Азербайджану не може пере-
нести свою країну у Прибалтику. Проте, писав Патнем, «змінючи 
інституції, можна змінити політичну практику»; посприяти «зміні 
ідентичностей, цінностей, влади та стратегії»; забезпечити фор-
мування «більш поміркованої, прагматичної, толерантної, елітар-
ної політичної культури» [14, с. 224–225]. Іншими словами – зміни 
можливі скрізь, у кожній країні, проте в деяких вони потребують 
значно більше часу й зусиль, ніж в інших. 

Україна потрапила до «Всесвітнього дослідження цінностей» 
допіру в 1996-му – до так званої третьої хвилі опитувань (1995–
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1998). За більшістю тогочасних показників Україна не надто 
відрізнялася від Росії. Обидва суспільства були досить секуляр-
ними (індекс 0,8 для України, 1,0 для Росії) і досить закло-
потаними проблемами виживання (-1,9 для Росії, -1,7 для Украї-
ни). За десять наступних років обидва суспільства дещо просуну-
лись у напрямі «самореалізації», проте цінності виживання й нада-
лі лишалися пріоритетними: -0,8 для України, -1,4 для Росії, – за 
даними 2006 року, опублікованими у 2009-му [13]. Ймовірно, цей 
зсув, зумовлений головно економічною стабілізацією після трива-
лого занепаду, спонукав декого з дослідників заговорити про 
утвердження нових цінностей в Україні та про назрілу потребу 
кардинально змінити старі інституції відповідно до наявних 
ціннісних змін. 

В одній зі статей 2014 року Ярослав Грицак прямо визнав, що 
його публічні прогнози 2012–2013 років про наближення рево-
люції базувалися на даних World Values Survey, які начебто 
вказували на істотні зміни у масовій свідомості. Ці зміни, на думку 
автора, зумовлені насамперед появою нового покоління, сфор-
мованого вже в добу незалежності, в добу Інтернету і соціальних 
мереж, – покоління, що «відкидає вертикальну ієрархію і є поко-
лінням "горизонтальних зв’язків"» [15]. Дослідник зараховує цю 
молодь до так званого «прекаріату» – «середнього класу за 
звичками, пролетаріату за можливостями». І хоча весь середній 
клас в Україні не становить й тридцяти відсотків населення (за 
самоідентифікацією), або й ще менше (відсотків 5-10, за об’єктив-
ними показниками), важливою є не лише його чисельність, а й 
якість: «у таких суспільствах, як російське чи українське, напрями 
розвитку визначає не байдужа чи амбівалентна більшість, а 
вмотивована меншість».  

«Соціологічні дослідження, – стверджував дослідник, – пока-
зують, що за своїми цінностями молоді українці ближчі до 
молодих поляків, словаків чи британців, аніж до своїх батьків чи 
дідів… Євромайдан 2014 року був їхньою революцією. [Він] 
показав, як далеко зайшла Україна за останні 20–25 років – від 
колишньої спровінціалізованої й ізольованої радянської респуб-
ліки до країни, яка повністю відкрилася на зовнішній світ» [15]. 
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Роком раніше, із посиланням на те ж таки «Всесвітнє дос-
лідження цінностей», Ярослав Грицак стверджував, що зістав-
лення даних останнього на той час опитування (2008) із по-
передніми «чітко показує, що Україна в останню декаду рухалась у 
«правильному» напрямку. Цей рух, – писав він, – особливо 
помітний на тлі майже непорушних Росії та Білорусі. Більше за те, 
Україна наблизилася до зовнішніх меж «русского мира» і, якщо 
цей рух за інерцією триватиме й далі, вона може цілком ті межі 
покинути. Тож гарячкові зусилля президента Путіна й патріарха 
Кіріла повернути Україну назад у російські обійми не позбавлені 
внутрішньої логіки: російські зверхники відчувають, що ще кілька 
років – і буде запізно. А з іншого боку, сам факт, що, попри 
глибокі внутрішні поділи, українські еліти таки досягли певного 
консенсусу щодо європейської інтеґрації, відбиває (й підтримує) 
відповідну зміну суспільних цінностей. Тож можемо припустити, 
що європейські амбіції України залишатимуться незмінними, 
незалежно від того, чи уряд підпише найближчим часом з 
Євросоюзом Угоду про асоціацію, чи ні» [16]. 

За всієї слушності більшості зроблених автором спостережень 
і висновків, посилання на «Всесвітнє дослідження цінностей» 
видається тут перебільшеним і не завжди доречним. Так, наприк-
лад, навіть побіжного погляду на інґлгартівську «цивілізаційну 
мапу» досить, аби помітити, що «непорушною» на ній протягом 
згаданого десятиліття була лише Білорусь (із показником -1,3 на 
шкалі цінностей виживання). Натомість Росія перемістилась від -
1,9 до -1,4 у бік цінностей самореалізації, попри подальше 
переважання в ній цінностей виживання, – достоту як і Україна, 
котра перемістилась по тій самій шкалі від -1,7 до -0,8 [13]. 

Не враховано й специфіки часу, в який проводилося опиту-
вання (в Україні – 2006 року, хоча загальні результати п’ятої хвилі 
були опубліковані аж у 2008-му). Помітне зміщення України (як і 
Росії) у бік цінностей самореалізації між 1996 а 2006 роком 
зумовлене насамперед відносною економічною стабілізацією в 
обох країнах. А це означає, що коли воно й мало вплив на політич-
ні процеси, то стосуватися в українському випадку могло хіба що 
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Помаранчевої революції, а не пізнішого Євромайдану. Євромайдан 
відбувся якраз у ситуації ціннісного «реґресу»: за даними шостої 
хвилі «Всесвітнього дослідження цінностей» (завершеної й 
опублікованої у 2014, проте реалізованої в Україні, як, до речі, і в 
Росії, у 2011) українське суспільство повернулося до пункту -1,4 
на шкалі «цінності виживання», тимчасом як російське продов-
жило рух по цій самій шкалі в бік цінностей самореалізації до 
пункту -1,2 [13]. (Ця динаміка, ймовірно, пояснює російські полі-
тичні протести – «Болотну площу» – 2011–2012 років, проте мало 
що каже про причини Євромайдану). 

Ще суперечливіші дані випливають з іншого масштабного 
дослідження – European Values Studies, що його проводить кожних 
дев’ять років інша група соціологів за дещо відмінною методикою 
і лише у Європі [17]. Тут зіставлення двох опитувань – 1999 й 
2008 років – показує, що Україна протягом відповідного десяти-
ліття аж ніяк не рухалась у «правильному» напрямі, як стверджує 
професор Грицак, – скоріш навпаки. Істотний зсув від цінностей 
самореалізації до цінностей виживання відбувся практично в усіх 
вікових групах, – як це наочно показали на графіку (графік 2) 
польські соціологині Ґражина Кацпровіч та Йоанна Конєчна-
Саламатін [18, c. 46]. Принципові розбіжності між даними «Все-
світнього дослідження цінностей» та «Європейського» можуть 
зумовлюватися не лише і навіть не стільки методологічними 
відмінностями, скільки різними роками, в які їх проводили – 
зокрема, в Україні. З одного боку, ситуація в Україні 1996 року, 
відображена у WVS, була гіршою, ніж ситуація 1999 (відображена 
в EVS). А з іншого боку, 2006 рік, відображений в опитуваннях 
WVS, був кращим від «кризового» 2008-го, відображеного в 
опитуваннях EVS. 
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Графік 2 
  

Цінності самовираження та виживання в Україні,  
зміни у вікових групах (1999–2008) 

 

 
Джерело: URL: https://www.academia.edu/7221064/Values_and_the_Fu-

ture_of_Ukraine 
 
Зрозуміло, що це лише гіпотези, які потребували б доклад-

нішого дослідження. Нам ідеться, однак, про інше – про обмежену 
застосовність «Всесвітнього дослідження цінностей» (і, взагалі, 
ціннісних інтерпретацій) та про потребу враховувати низку інших 
можливих чинників, що зумовлюють ті чи ті процеси і явища. 
Власне, про це нагадують і польські соціологині у своїй поле-
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мічній статті, коли пишуть, зокрема, про так звану «піраміду 
Маслоу», яка відбиває не лише ієрархію потреб (від найнижчих, 
фізіологічних, до найвищих, духовних), а й бере до уваги власти-
вий людям компенсаторний механізм – схильність надавати над-
мірного (ціннісного) значення тим речам, яких їм відчутно не 
вистачало у формативному віці. «Система цінностей, сформована 
в дитячому/юнацькому віці, дуже мало змінюється протягом 
решти життя» [18, c. 44]. Фактично цінності у суспільстві можуть 
змінитися лише зі зміною поколінь (що, власне, й розпочалось у 
двотисячних і проявилось у Революції Гідності). 

Євромайдан не конче мав бути проявом фундаментальних 
ціннісних змін у суспільстві (від «виживання» до «самореалі-
зації»). Достатньо, щоб відповідні зміни відбулися принаймні в 
окремому сегменті цінностей (політична культура і громадянська 
активність) й окремому сегменті суспільства (мотивована, мобілі-
зована молодь). Для Росії чи Білорусі з їхнім консолідованим 
авторитаризмом таких змін явно не досить. Для України з її 
неформально інституціалізованим олігархічним плюралізмом (за-
безпеченим, зокрема, й ідентичнісними поділами) точка біфуркації 
виявилася значно нижчою. 

У Революції Гідності, за різними даними, брало участь кілька 
мільйонів людей. Сьогодні її позитивно оцінює лише 40% населен-
ня [19], натомість 25% зараховує до «найбільш неґативних» подій 
в українській історії [20]. Ціннісні зміни – процес значно трива-
ліший і складніший, ніж багато кому цього би хотілося. І для того, 
щоб вони відбулися в масштабі усього суспільства у життєвому 
проміжку принаймні кількох поколінь, слід би уже сьогодні 
подбати про відповідні інституційні зміни, котрі, власне, й забез-
печують еволюційний розвиток, замість революційних потрясінь. 

  
Східноєвропейська пастка 

 
Українське суспільство за більшістю своїх ціннісних настанов 

та орієнтацій не надто відрізняється від російського, як і від інших 
східноєвропейських суспільств, зокрема тих, що належать до 
православного цивілізаційного обширу та котрі перебували у 
складі «орієнтальних» (не західних) імперій – Російської й Отто-
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манської. Цю подібність виразно видно на Інґлгартовій «циві-
лізаційній мапі», її причини описані в безлічі праць, зокрема, у 
блискучій розвідці Дьєрдя Шопфліна «Політичні традиції у 
Східній Європі», цікавій для нас, серед іншого, ще й історичним 
прогнозом, зробленим 1990 року стосовно подальшого розвитку 
новопосталих посткомуністичних країн. У найкращому разі, 
стверджував він, ці країни будуть схожі не на Данію чи Голландію, 
а на Грецію – єдину країну зі східноєвропейського реґіону, яка не 
постраждала від комуністичного експерименту [21, c. 88]. 

Інакше кажучи, за всього неґативного впливу совєтського 
комунізму на розвиток цих країн причини їхнього відставання від 
Західної Європи є значно глибшими. Дьєрдь Шопфлін вбачає їх 
передусім у принципово іншій, етатистсько-патерналістській полі-
тичній традиції, що утвердилася на Сході, тимчасом як на Заході 
історично розвинувся плюралізм і відбулася фраґментація влади 
(аж до актуального в сьогоднішньому ЄС принципу субсидіар-
ності). Це зумовило принципово інші взаємини держави й 
суспільства, інше ставлення до модерності й інше розуміння її 
викликів. Східна Європа з її слабкими громадянськими суспіль-
ствами виявилася неготовою ані до дедалі складніших соціальних, 
економічних та політичних трансакцій, що їх потребувала модер-
ність, ані до дедалі вищої участі громадян у визначенні політичних 
стратегій. 

Найголовнішими у західній політичній традиції були поділ 
влади та обмеження абсолютизму, що розвинулись історично з 
розділення релігійної та світської легітимізації. Шопфлін згадує 
емблематичний для західної традиції піший похід германського 
імператора Генріха IV до Каноси (у 1077 р.) – на прощу до Папи 
Григорія VII, і зазначає, що подібний конфлікт між світським і 
церковним володарем (і його розв’язання) могли відбутися лише у 
Західній Європі. Уявити собі царя чи султана, які йдуть босоніж на 
прощу у власяниці до церковного зверхника, просто неможливо. 

Розділене існування світської і церковної влади уможливило 
існування й інших автономних сфер, насамперед тих, незалежність 
яких спиралася на власний, не до кінця підвладний і підконтроль-
ний володарям капітал – фінансовий (торгівля), інтелектуальний 
(наука), та професійний (ремесла). Це посприяло, своєю чергою, 
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поступовій інституалізації їхньої автономії – у вигляді універси-
тетського, цехового й міського самоврядування. А також – розвит-
ку незалежного судівництва, адже сам факт контрактних взаємин 
між володарями і підданими, тобто формалізованого визнання 
взаємних прав і обов’язків передбачав також наявність інституції, 
яка би розв’язувала можливі конфлікти і рішення якої було би 
прийнятним і леґітимних для обох сторін. 

Зрозуміло, що поділ влади і всі види автономії існували 
насамперед на нормативному рівні, тимчасом як на практиці 
формальні правила часто порушувалися і сваволя володарів не 
була у середньовіччі великою рідкістю. Проте всі ці порушення 
сприймалися саме як порушення, як відступ від норми, підва-
жування леґальності й леґітимності, і в цьому сенсі були пред-
метом принаймні морального осуду, – що природно обмежувало і 
бажання, й можливості владців чинити сваволю. Феодалізм запро-
вадив у суспільну свідомість ідею взаємної відповідальності; ідея 
контракту утвердилася як у владних, так і в комерційних відно-
синах; відвзаємнення і взаємодовіра набули статусу суспільної 
цінності, сприяючи поступовій акумуляції суспільного капіталу. 

Інституціалізоване обмеження абсолютної влади та існування 
автономних самоврядних сфер, а також, як зазначає Шопфлін, 
церковна традиція голосування леґітимізували у суспільній свідо-
мості ідею виборного представництва; «голос народу» здобував 
визнання – не тільки на нормативному рівні, а й на практичному – 
аж до новочасного парламентаризму та поступового поширення 
права голосу з вузького кола упривілейованих на всіх громадян. У 
Східній Європі усі ці традиції були або слабшими (в католицько-
протестантській її частині), або ж відсутніми (у частині православній). 

Шопфлін у тій давній статті не заглиблювався у доктринальні 
відмінності між західним християнством та східним і в їхній 
можливий вплив на світоглядні й ціннісні орієнтації східних і 
західних європейців. У 1990 році головною проблемою (й викли-
ком) для посткомуністичних країн була навздогінна модернізація. І 
Шопфлін розглядав її з точки зору сили/слабкості інституцій. 
Розділення світської і церковної влади на Заході (та, відповідно, 
форм і джерел леґітимності) і, навпаки, відсутність такого роз-
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ділення на Сході мало справді вирішальне значення для подаль-
шого розвитку і характеру інституцій в обох частинах Європи. 

Тим часом сьогодні, коли східноєвропейські інституції вели-
кою мірою скопійовані з західних і навіть отримують від них 
розмаїту партнерську підтримку, на перший план виходить проб-
лема їхнього функціонування (чи, частіше, їхньої дисфункціональ-
ності), тобто проблема суспільного контексту – системи ціннісних 
настанов і поведінкових моделей, якими те (дис)функціонування, 
власне, й визначається. І тут варто звернути увагу на новіші публі-
кації, зокрема, на дослідження двох болгарських учених – Сімеона 
Дянкова та Елени Ніколової «Комунізм як невдале пришестя» [22], 
побудоване на матеріалах уже згадуваного «Всесвітнього дос-
лідження цінностей» та на більш спеціалізованих опитуваннях 
«Життя в транзиті», проведених Всесвітнім банком та Європей-
ським банком реконструкції і розвитку у 2010–2016 роках [23]. 

Предметом дослідження болгарських учених є вплив релігії на 
суспільні настанови («преференції») та, відповідно, на розвиток і 
функціонування політичних і економічних інституцій. Їх цікавить, 
зокрема, вплив трьох основних християнських конфесій – право-
слав’я, католицизму і протестантизму – на ставлення до новизни і 
традиції, до жінок і представників інших релігій, до ринкової 
економіки, способу врядування тощо. Отримані результати пока-
зують, що православні – на відміну від католиків, протестантів та 
атеїстів – зазвичай мають менше соціального капіталу, більш 
схильні уникати ризиків, більш прихильні до старих ідей і занять, 
ніж нових, до державної власності, на противагу приватній, і 
частіше покладають відповідальність на владу, ніж на себе чи 
співгромадян [23, c. 2–3, 35]. 

Дянков і Ніколова, як і Дьєрдь Шопфлін, констатують різний 
вплив східного й західного християнства на розвиток інституцій, 
проте приділяють більше уваги формуванню відмінних ціннісних 
настанов, зокрема, у зв’язку з особливостями віровчення в від-
повідних конфесіях. «Західне християнство, – пишуть вони, – 
наголошувало на раціоналізмі, логічному аналізі, індивідуалізмі та 
перевірянні непорушних істин.  Східне християнство більше асо-
ціювалося з містичним досвідом, було більш емоційним та кому-
нітарним, і робило менший наголос на праві, раціональному 
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мисленні та підважуванні авторитетів. Прикметно, що всі ці гли-
бинні відмінності в настановах перетривали понад чотири десяти-
ліття комуністичного врядування. Бо комуністичні режими хоч і 
боролися з релігією, вважаючи її несумісною з марксистсько-
ленінською доктриною, проте охоче підтримували ті аспекти 
православного світогляду (традиціоналізм, патерналізм, комуні-
таризм), які слугували поширенню й закоріненню комуністичної 
ідеології. В цьому сенсі, православ’я створило справді сприятливі 
умови для становлення комуністичних режимів» [23, c. 6]. 

Україна у цьому контексті мала певну специфіку, яку варто 
відзначити. По-перше, українське православ’я аж до XVIII сто-
ліття (коли воно, власне, перестало бути «українським») істотно 
відрізнялося від російського (чи візантійського). В інституційному 
плані воно ніколи не було одержавленим, скоріш навпаки – як і 
протестантизм, воно мусило бути у певному сенсі інституцією 
«опозиційною» до католицької держави, тобто інституцією сус-
пільною. У доктринальному плані воно мусило конкурувати з 
панівним католицизмом, не маючи ані державного протекціонізму, 
як у Росії, ані, тим більш, монополії. Це спонукало опановувати 
мову суперника (не лише буквально, а й концептуально), здо-
бувати європейську освіту, вести полеміку, застосовувати 
раціональні арґументи, підважувати авторитети. 

І,  по-друге, значна частина України тривалий час – подекуди 
аж до ІІ Світової війни – перебувала поза сферою російських 
впливів, зазнаючи натомість відчутних впливів західних – поль-
ських і габсбурзьких. Це стосується європейської системи освіти, 
судівництва та самоврядування (Маґдебурзьке право), характерних 
для Першої Речі Посполитої; і засад конституціалізму, парламен-
таризму та багатопартійності, характерних для Австро-Угорщини 
та міжвоєнної Польщі (попри виразно авторитарні тенденції в обох 
державах). Жодна із цих держав не була взірцевою ліберальною 
демократією, проте всі вони принципово відрізнялися від Росії (а 
тим більше СССР) рівнем інституціалізованих свобод, плюралізму 
та обмеження влади системою правових/контрактних взаємин.  

Звідси походить справді істотна відмінність між Україною та 
Росією (попри загальну подібність у багатьох інших відношеннях); 
а водночас і відмінність між різними українськими реґіонами, – бо 
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ж для деяких із них саме російсько-імперський та радянсько-
імперський досвід був визначальним, а імперія – головним аґентом 
модернізації і об’єктом лояльності. Європейські впливи і запо-
зичення, як пояснює Ярослав Грицак, «стосувалися головним 
чином території «старої України» – заселеної зі старих часів земле-
робської території. Натомість вони не були знані і не були 
практиковані на «новій Україні»  –  території колишнього «Дикого 
степу», [яка] в ХІХ ст. стала тереном інтенсивної урбанізації та 
індустріалізації... [і в якій] пов'язання між українськістю й 
європейськістю було значно слабшим. Це не означає, що ця 
Україна не була європейською... «Нова Україна» була європей-
ською, але в інший спосіб: її європейськість була більш недавньою 
і пов’язаною з імперською високою культурою.  Тому різниці між 
«старою» і «новою» Україною – чи, як у нас тепер спрощено 
говорять, між Західною і Східною Україною – значною мірою є 
різницями у способі, як вони зазнавали на собі європейських 
впливів: що з тих впливів переймалося, а що – ні, наскільки 
глибоко  і т. д. і т. п. У кожному випадку, вживання культурного 
арґументу для підтвердження європейського характеру українців є 
таким же проблематичним, що й у випадку географічного 
арґументу» [24]. 

А проте саме культура, в цьому випадку політична, відрізняє 
Україну від Росії й наближає певною мірою до Європи. Про це 
писав ще в ХІХ ст. Михайло Драгоманов, це проголошував «на 
порозі нової України» Михайло Грушевський, а слідом за ним і 
його ідеологічний опонент В’ячеслав Липинський: «Основною 
різницею України від Москви єсть не мова, не плем’я, не віра, …  а 
інший витворений віками устрій політичний, інший … метод 
організації правлячої верстви, інше взаємовідношення верхів і 
низів, держави і громадянства» [25, c. 223]. У недавньому інтерв’ю 
соціолог Євген Головаха, попри вельми скептичне ставлення до 
гіпотетичних ціннісних змін в українському соціумі, визнав усе ж, 
що Україна суттєво відрізняється від Росії насамперед відсутністю 
в ній тривалого досвіду тотального етатизму. Трагедія Росії, на 
його думку, в тому, що держава для росіян – найвища цінність, 
значно вища, ніж цінність окремої людини. Тим часом «в Україні 
держава ніколи такої цінності не мала. В нас немає досвіду 
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сакрального ставлення до держави. Це породжує як проблеми, бо 
ж складніше захищатися, так і переваги – з погляду реалізації 
європейського проекту» [26]. 

Саме з такого погляду й варто оцінити українську специфіку, 
усвідомлюючи, що несхожість з Росією у ціннісному аспекті є 
необхідною, проте аж ніяк не достатньою умовою успішної 
європеїзації. 

  
Від нормативного визнання до практичного засвоєння 

 
Економісти і соціологи назагал оцінюють задекларовану 

«європейськість» України і українців значно скептичніше, ніж 
історики, культурологи, а тим більш публіцисти. Може, тому, що 
частіш і охочіше покладаються на конкретні дані, які піддаються 
верифікації, ніж на абстрактні категорії, які можуть інтерпрету-
ватися досить широко. Під цим оглядом показовою була лекція 
Олександра Пасхавера, прочитана незадовго перед Євромайданом, 
наприкінці вересня 2013 року у Львові в рамках Школи 
міжнародної журналістики «Україна–ЄС». Її назва – «Чому україн-
ці не європейці» – полемічно апелювала до назви іншої лекції, 
прочитаної Ярославом Грицаком у рамках тієї ж Школи, – «Чому 
українці європейці?»  

«Ми географічно є у Європі, – стверджував Пасхавер, – але ми 
не є у Європі ані з погляду цивілізаційних координат, тобто тих 
інститутів, форм, що є в соціальному житті, ані з погляду наших 
цінностей. Можливо, ми як християни маємо спільні християнські 
цінності. Але я кажу не про особисту етику, а про набір соціальних 
стандартів поведінки. Ми – не європейці. Бо ж Європа – це не 
тільки географія. Європа – це клуб досить багатих країн із вельми 
обмеженим доступом. І той доступ клуб обмежує за певними кри-
теріями. Критерії – це цивілізаційні координати, в які треба впису-
ватися. Це, зокрема, реґульована правовою державою демократія, 
активне громадянське суспільство, високий статус і рівень соціаль-
ного капіталу (це довіра), людського капіталу (це освіченість) і 
соціальна ринкова економіка. За кожним із цих понять стоїть море 
інститутів, тобто відповідних норм – і формальних, і нефор-
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мальних. Комплекс цей єдиний. Неможливо мати один параметр і 
не мати іншого» [27]. 

Соціолог Євген Головаха у згадуваному інтерв’ю [26] відзна-
чав переважання саме «неєвропейських» цінностей в українському 
суспільстві як головну перешкоду для європейської інтеграції і 
головну причину дисфункціональності більшості інституцій, змо-
дельованих начебто за європейськими зразками. Українське сус-
пільство, за його спостереженнями, неофеодальне (чи, як він вис-
ловився в іншому виступі [28], неостанове – з олігархією в ролі 
феодальної знаті, проте без характерного для західних феодалів 
культурного багажу та кодексу честі) і патримоніальне. Формальні 
закони в такому суспільстві мають другорядне значення, оскільки 
їхнє застосування визначається неформальними правилами і 
залежить від статусу і ресурсів суб’єкта (феодала, його васалів, 
клієнтів, довірених слуг чи звичайних плебеїв). Найважливіше, 
підкреслює соціолог, що українське суспільство (в основному 
своєму загалі) приймає таку систему й уможливлює її існування. 
Неопатримоніальна система фактично відбиває ціннісні настанови 
людей і, у певному сенсі, є їхнім інституційним утіленням. Чи, як 
влучно зауважила соціологиня Наталя Кононенко, «український 
гібридний політичний режим існує, не в останню чергу, завдяки 
гібридному характеру цінностей» [29, c. 152]. 

Українці, наприклад, рішуче засуджують політичну корупцію, 
але водночас вважають цілком прийнятним полагоджувати свої 
особисті проблеми за допомогою подачок і подарунків. Вони 
хочуть суворих законів і «твердої руки», але тільки для інших, а не 
для себе. Вони декларують високий рівень релігійності і водночас 
схвалюють застосування смертної кари (причому саме релігійні 
особи виявляються значно більшими її прихильниками, ніж 
атеїсти). Українці хочуть розвиненої вільноринкової економіки 
(«як на Заході») і водночас рішуче заперечують проти приватизації 
землі, великих підприємств і скасування сутнісно корупційного 
перерозподілу національних багатств через незліченні й переважно 
необґрунтовані пільги й субсидії [30]. Визнають українську мову 
незаперечною цінністю, проте не надто прагнуть нею послу-
говуватися [31, c. 5]. 
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Суперечливість ціннісних настанов, чи так звана суспільна 
амбівалентність, є характерною особливістю всіх «транзитних» 
суспільств, які втратили раптом одну систему цінностей і не 
встигли засвоїти іншу. «Пострадянські країни, – окреслював цю 
ситуацію український філософ Олексій Шевченко, – пережили 
швидку зміну символічних координат орієнтації та ідентифікації їх 
населення, що, в свою чергу, призвело до різновиду ціннісного 
колапсу» [32, c. 78]. Відтоді «українське суспільство все ще 
перебуває у стані своєрідного ціннісного «вакууму», пошуку сис-
теми ціннісних орієнтирів» [33, c. 71]. 

Соціологи відзначають, зокрема, надзвичайно високий рівень 
невизначеності у відповідях респондентів із посткомуністичних, 
особливо постсовєтських країн та разючу несумісність між 
декларованими цінностями і реальною поведінкою: висока заяв-
лена релігійність поєднується з низьким відвідуванням церков, 
пошана до т. зв. «родинних цінностей» – із високим показником 
розлучень, поцінування освіти – із невеликим бажанням її про-
довжувати після здобуття диплому або ж займатися самоосвітою; 
прихильне ставлення до демократії – з низьким рівнем участі та 
неповагою до процедур [34, c. 735]. 

І все ж, якщо вірити Роберту Патнему, жодна ситуація не є 
безнадійною. Тож в українському випадку варто пошукати 
своєрідних «точок зростання» – насамперед у тих сегментах 
суспільства і групах цінностей, де є певні проблиски 
«європейськості».  

Із суспільними групами справа загалом зрозуміла: в усіх 
українських опитуваннях вік респондентів виразно корелює з 
їхньою проєвропейською орієнтацією. І хоча твердження про-
фесора Грицака про молодих українців як нібито ближчих за 
цінностями до своїх ровесників у Польщі й Британії, аніж до 
власних батьків і дідів – це, скоріш за все, ентузіастичне 
перебільшення, фактом є їхня справді істотно вища, ніж у всіх 
попередників, проєвропейськість. Більше за те, під цим оглядом, 
як показує Йоанна Конєчна-Саламатін (графік 3), реґіональні 
відмінності між молодими українцями стають дедалі меншими, – 
хоча, слід зазначити, їхні відмінності у ставленні до Росії 
залишаються й надалі дуже великими [18, c. 47]. 
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Графік 3 
  

Проросійські/прозахідні орієнтації українських респондентів  
за віком та реґіоном 

 
Джерело: URL: https://www.academia.edu/7221064/Values_and_the_Fu-

ture_of_Ukraine 
 
Висновки професора Головахи в цьому відношенні видаються 

переконливішими, ніж припущення професора Грицака. Визнаючи 
важливість поколіннєвої зміни для розриву порочного кола, в 
якому дефективні інституції репродукують ретроградні цінності, а 
ті, своєю чергою, роблять дефективними всі інституції, він засте-
рігає колег від надмірного оптимізму: «На жаль, механізм 
ретрансляції цінностей між генераціями все одно діятиме, і нові 
покоління зберігатимуть де в чому цинізм нинішньої епохи. І тут, 
до речі, утилітаризм має відіграти позитивну роль, адже юні 
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циніки зрозуміють, що жити так, як у Європі, просто вигідніше й 
доцільніше. Дуже важливим для суспільного зламу має стати без-
візовий режим із ЄС, який допоможе більшості населення України 
дістати досвід іншого життя й упорядкування соціуму» [28]. 

Що ж до більш-менш засвоєних «європейських» цінностей, 
які дають шанс Україні зблизитися з Європою, то походять вони 
почасти з історичного, хай і обмеженого, «європейського» досвіду, 
почасти із дифузії європейських ідей і практик у пізніші часи, але 
найбільше, мабуть, зі свідомого вибору, зумовленого геополіти-
кою. Символічна «Європа», хотілося б цього українцям чи ні, вия-
вилася єдиною політичною й культурною альтернативою Росій-
ській імперії, котра не могла (і не може досі) погодитися з існу-
ванням окремої української нації та ідентичності [35]. Це правда, 
що така символічна самоідентифікація з «Європою» закорінилася 
більшою мірою у «старій» (тобто Центральній та Західній) Україні  
і значно меншою – у «новій» (Південній та Східній). А все ж це 
дає українським європеїзаторам-західникам значно ширшу реґіо-
нальну базу, ніж її мають їхні російські колеґи, зосереджені 
переважно у кількох великих містах. Ширшою є й соціальна база в 
українських «західників», тому що їхній прозахідний вибір під-
тримують не лише ліберали, щиро віддані «європейським» цін-
ностям, а й націоналісти (крім марґінальних радикалів), котрі 
вибирають «Європу» як «менше зло» і, volens-nolens, різною 
мірою і в різній комбінації, приймають тамтешні цінності [36]. У 
Росії майже всі націоналісти є запеклими антизахідниками, і в 
цьому сенсі вони – однодумці тамтешньої влади, а не союзники 
(хоч би й ситуативні) прозахідних лібералів. 

Українці, як уже зазначалося, не надто відрізняються від 
росіян за переважним масивом ціннісних настанов. Так, до 
прикладу, з твердженням «Більшості людей довіряти не можна» 
погоджується 66% росіян і 70% українців (тимчасом як у Швеції з 
цим погоджується лише 37% респондентів, у Новій Зеландії – 
42%; натомість рекордсменами з недовіри є 91% румунів та 96% 
філіппінців і тринідадців). Активними чи бодай пасивними чле-
нами політичних партій себе вважають 3% росіян і 5% українців 
(на тлі майже 50% «партійців» в Індії та 45% у США). Однакова 
кількість українців і росіян не хотіла б мати сусідами людей іншої 
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раси (по 17%), іншої віри (15%), людей хворих на СНІД (54% 
негативних відповідей у Росії, 52% в Україні; для порівняння – 
таку нехіть у Швеції, Арґентині чи Уруґваї висловлює лише 6%), 
ще вища нетерпимість у росіян та українців до гомосексуалістів 
(відповідно, 66% і 62% не хотіли б їх мати сусідами; вищу нето-
лерантність демонструють лише деякі африканські та мусуль-
манські держави). Українці, щоправда, толерантніші за росіян 
щодо ґастарбайтерів (не хотіло б їх мати сусідами 32% росіян і 
19% українців) та щодо людей, які розмовляють іншими мовами 
(не хотіло б їх мати сусідами 19% росіян і 12% українців), а також 
помітно, хоча й не кардинально відрізняються в кращий бік у 
питаннях ґендерної рівності [37]. 

Так чи так, а обидва суспільства істотно відстають від 
розвиненіших країн за ключовими показниками довіри і толе-
рантності, а відтак і за рівнем соціального капіталу, бо ж від цих 
двох параметрів залежить у першу чергу його накопичення. 
Україна має тут порівняно незначну перевагу, але має також у 
певних істотних галузях обнадійливу динаміку. Так, за даними 
соціологів, в Україні відбувається поступовий відхід від патер-
налістських очікувань та зростання запиту на індивідуальну 
активність та інтернальну позицію: «Якщо у 2011 році майже 80% 
респондентів вважали, що саме влада повинна брати на себе 
відповідальність у забезпеченні життя кожного громадянина, то на 
сьогодні таких опитаних менше 60%. Найбільш схильні до 
патерналістських ціннісних орієнтацій – найстарші та найбідніші 
опитані, до індивідуальної активності – наймолодші та найза-
можніші. Рівень освіти також позитивно впливає на зміни у 
ціннісних орієнтирах громадян. Аналогічно змінюються погляди 
стосовно необхідності «зрівняння» доходів. Сім років тому майже 
70% підтримували подібні ініціативи, сьогодні таких удвічі менше. 
Натомість зростає підтримка тези, що потрібно стимулювати 
індивідуальну активність громадян шляхом розширення можли-
востей для збільшення доходів» [38, c. 4]. 

Серед інших позитивних показників заслуговує на увагу істот-
не зменшення (з 37% у 2013 році до 13% у 2018) кількості людей, 
які вважають виправданим давання хабара для вирішення особис-
тих питань, хоча на практиці хабарі дає майже вдвічі більше – 22% 
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опитаних, зайвий раз унаочнюючи драматичний розрив між 
ціннісними уявленнями та реальною поведінкою [38, c. 39]. Цей 
розрив, імовірно, є однією з причин, через які в Україні зростає 
кількість людей (до 70%), що хотіли би радикальних суспільних 
змін, і зменшується (до 20%) кількість тих, що хотіли б збере-
ження статус-кво або поверення до status quo ante. Прикметно, що 
змін хочуть насамперед не бідніші, а заможніші (а також, 
передбачувано, молодші й освіченіші) [38, c. 9, 11]. 

В Україні, на відміну від Росії з її програмовим сповідуванням 
«власних», великою мірою антизахідних, консервативних, а часто 
й цілком ретроградних цінностей, відбулося нормативне визнання 
«європейських» цінностей як бажаних для всього суспільства. 
Інша річ, що віддаль від нормативного визнання певних цінностей 
до їх практичного засвоєння й повсякденного втілення може бути 
справді досить великою. Надто коли владні «еліти» систематично 
поглиблюють цей розрив, декларуючи, з одного боку, «європей-
ський вибір», а з іншого – демонструючи своєю політикою й 
поведінкою прихильність до цілком інших цінностей і норм. 

Проведене Інститутом Горшеніна соціологічне дослідження 
підтвердило прихильність більшості українських респондентів до 
так званих «європейських» цінностей (демократії, верховенства 
права, громадянських свобод; проблематичним у дискусійних фо-
кус-групах виявилося лише питання толерантності). «У цілому, – 
підсумували дослідники, – європейський світогляд і цінності виз-
наються респондентами як гідний ідеал для наслідування… 
Воднчас для українців характерним є те, що вони схильні 
гіпотетично підтримувати ці цінності, але у повсякденній практиці 
їх втілюють вибірково… Люди не вірять у дієвість цих принципів 
на території власної держави» [39, c. 18–19]. 

Перехід від нормативного визнання певних цінностей і засад 
до їх неухильного втілення у повсякденних практиках може бути 
справді надзвичайно складним і тривалим. На Заході цей процес 
зайняв майже тисячу років. Досвід східноєвропейських держав 
показує, що цей шлях може бути коротшим, проте теж досить 
вибоїстим і суперечливим. Україна, на відміну від Росії, нава-
жилася ступити на цей шлях, і тепер його подолання залежить від 
здатності владних еліт послідовно застосовувати проголошені 
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«європейські» норми у власній діяльності, показати на особистому 
прикладі їхню дієвість і тим самим перемкнути наявну модель від-
творення неґативного соціального капіталу на творення позитив-
ного. Очевидна відсутність сьогодні таких еліт не повинна занадто 
розчаровувати. Вони рано чи пізно з’являться, якщо суспільство 
залишатиметься відкритим, проєвропейська молодь – пасіонарною, 
а «європейські» цінності – незаперечними принаймні на норма-
тивному рівні, – про що владним «елітам» слід постійно нагадувати. 

  
Висновки 

 
Українці зберегли «європейський» демократичний, свободо-

любний інстинкт і, отже, спонтанне неприйняття будь-якої 
абсолютної влади – чим відрізняються від росіян. А проте, як і 
росіяни, не набули іншого, не менш важливого для Європи 
інстинкту –  правового. Вони й досі належно не усвідомлюють, що 
демократія – це не лише влада більшості, а й права меншості. Що 
свобода – це не лише вільний вибір, а й відповідальність. Що 
кожне право передбачає також певні обов’язки. І що всі ці прегар-
ні «європейські» речі потребують для свого повноцінного втілення 
чіткої, осмисленої, інституційно вреґульованої процедури.  

Українці не стали поки що європейцями за своїми підста-
вовими цінностями, а тому й намагання запровадити у державі 
європейські інституції наражається на пасивний спротив не лише 
владних «еліт», а й переважної більшості суспільства. Немає 
іншого, однак, способу змінити цінності, крім як поволі рефор-
муючи, модернізуючи інституції. У Європі на це знадобилося дуже 
багато зусиль і ще більше часу. Нема підстав сподіватися, що у нас 
цей процес відбудеться швидко й безболісно, за помахом однієї 
або й двох революційних паличок. Навздогінна модернізація, у 
принципі, є можливою за належного зовнішнього сприяння (як у 
випадку більшості східноєвропейських та кількох східноазійських 
країн) і наявності невеликої, але відданої реформам частини 
населення. В Україні, за різними даними, існує вже кільканадцять 
відсотків «пасіонаріїв», зокрема, серед молоді, які сповідують 
європейські цінності і готові творити й відстоювати нові інституції – 
точки цивілізаційного зростання. 
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Соціологи пов’язують європейськість як систему ціннісно 
обумовленої суспільної поведінки з ініціативністю, новаторством, 
раціональним мисленням, законослухняністю, здатністю домовля-
тися – «зі сприйняттям компромісу не як поразки, а як спільної 
перемоги» [27]. Україна з усім цим має великі проблеми. Проте її 
траєкторія розвитку визначається не лише традиціями візантій-
сько-російського цезаропапізму і не тільки наслідками совєтського 
соціоциду. Але також – постійним впливом європейських ідей та 
практик, періодичним перебуванням різних її частин у європей-
ському політичному і культурному просторі та уявною або й 
реальною належністю до того простору щонайменше кілька-
надцяти відсотків згадуваних соціологами «пасіонаріїв».  
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Олена Кривицька  
 
 

СПІЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ  
ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:  

ОСОБЛИВОСТІ І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ 
 
Увагу сконцентровано на причинах гальмування становлення 

спільної ідентичності громадян, що стримує консолідацію сус-
пільства. Доведено, що зростання ролі територіальних ідентич-
ностей, криза ціннісної ідентифікаційної системи, конкуренція 
політичних еліт у регіонах призвели до виникнення ліній розлому в 
соціокультурному просторі країни. Показано, що головним соціо-
культурним інтегратором суспільства в ситуації війни є грома-
дянська ідентифікація та єдина система цінностей.  

Ключові слова: ідентичність, ментальна матриця, розлом, 
консолідація суспільства.  

Olena Kryvytska Common identity at the conditions dezintegra-
tion of Ukrainion society: peculiarities and ways of formation. 
Attention is concentrated on the reasons for the inhibition of the 
formation of a common identity of citizens, which holds back the 
consolidation of society. It is proved that the growth of the role of 
territorial identities, the crisis of value identification system, the 
competition of political elites in the regions led to the emergence of 
fault lines in the country's socio-cultural space. It is shown that the 
main socio-cultural integrator of society is civil identification.  

Key words: identity, common identity, rozlom, consolidation of 
societу. 

 
Актуальність теми і постановка проблеми в загальному 

вигляді. Попри постійно присутню в політичному й науковому 
дискурсі риторику примирення розмежовані не так ідеологіями, як 
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власною непримиренністю політичні сили зазвичай вдаються саме 
до таких кроків, які поляризують соціум, створюють у ньому нові 
лінії потенційної конфліктності. На цьому фоні буйним цвітом 
розцвітає популістська риторика, поширюються сепаратистські 
заклики, фальсифікується історичне минуле, лунають викривлені 
тлумачення щодо перспектив євроінтеграції. Крім того, ідеоло-
геми, що використовуються у суспільній риториці, свідчать про 
недостатній рівень осмислення зміни ментальної матриці соціуму. 
А це потребує належної наукової рефлексії та вироблення засад 
державної стратегії громадянської консолідації українського 
суспільства. Отже, необхідність проведення дослідження зумов-
люється новітніми ризиками, які постали внаслідок територіальної 
дезінтеграції країни на тлі військового конфлікту на Сході Украї-
ни. Головною, на наш погляд, загрозою є реальна перспектива 
виникнення суспільства контрідентичностей, замість цілісного, 
єдиного, соборного суспільства. 

Мета статті – по-перше, виявити маркери та особливості 
ідентифікаційної матриці за умов дезінтеграційних тенденцій у 
країні; по-друге, окреслити чинники формування спільної загаль-
нонаціональної ідентичності громадян. Виходячи з цього, автор 
ставить за мету показати, що ствердження спільного ціннісного 
поля є сьогодні ключовим для консолідації українського сус-
пільства за умов зміни традиційних маркерів ідентифікації. 
Необхідність дослідження зумовлюється потребою наукової реф-
лексії проблеми становлення спільної ідентичності громадян 
України та удосконаленням державної стратегії громадянської 
консолідації суспільства. 

 У процесі дослідження проблеми вирішувалися такі завдання: 
- проаналізувати стан ідентифікаційного поля у ситуації 

військового конфлікту; 
- виявити детермінанти ментальної матриці, які гальмують 

процес становлення загальногромадянської ідентичності громадян; 
- окреслити основні засади формування спільної ідентичності 

громадян. 
Наукова новизна полягає в виявленні ідентитетів, які консер-

вують лінії розлому в суспільстві та зумовлюють актуалізацію 
сепаратистських настроїв у деяких регіонах; у прогнозуванні 
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шляхів щодо подолання дезінтеграції та етнополітичної консо-
лідації країни.  

Виклад основного матеріалу. З року в рік соціально-
політична ситуація в Україні зазнавала впливу дестабілізуючих 
чинників, які не тільки негативно позначалися на реалізації 
національних інтересів держави, а й призводили до накопичення в 
надрах українського суспільства конфліктного потенціалу. Пуско-
вими механізмами, що активізували суперечності на основі 
зіткнення ідентичностей та відчуження протилежних ментальних 
матриць, стали мовний фактор, ціннісно-свідомісні маркери, кон-
станти національної пам’яті. Вражаюче розмаїття культурних, 
соціальних і навіть цивілізаційних норм сучасної України перетво-
рилося на джерело постійної акцентуації діаметрально протилеж-
них орієнтацій та поляризації українського суспільства, що вкрай 
негативно позначилося на процесі колективного конструювання 
образу власної національної спільноти та спричинило кризу 
ідентифікаційного поля українського соціуму. Спекуляції на тему 
соціокультурних відмінностей та цивілізаційних розломів спрово-
кували міжрегіональне відчуження й штучне нагнітання сепа-
ратистських тенденцій усередині українського суспільства, які всі 
роки незалежності загрожували національній безпеці та терито-
ріальній цілісності України.  

Плекання усіляких розбіжностей неминуче формувало зов-
нішній антиобраз України та українців – «несподіваної нації», до 
того ж із «вродженою крихкістю ідентичності», через що україн-
цям «варто затямити, що їхня європейська мрія – це лише мрія». 
На її теренах мовою спілкування суб’єктів соціуму було обрано 
мову поділів розбіжностей / розмежувань / відмінностей / супереч-
ностей / та конфронтацій, за якою в масову свідомість активно 
впроваджувалася ідеологема-міфологема про розколоту країну, 
про дві України тощо. Мабуть, через це, і не тільки, процес на-
ціональної консолідації не набув системного та цілісного харак-
теру, а був переважно фрагментарним та ситуативним. Тому фор-
мування загальнонаціональної ідентичності є досить актуальним 
питанням за сучасних українських реалій.  

Події передостанніх років спричинили деякі зміни традиційної 
ідентифікаційної матриці українського суспільства. Це зумовлює 
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наявність чинників, що гальмують процес формування спільної 
громадянської ідентичності. А саме: 

- конфлікт ідентичностей (актуалізація регіональних субіден-
тичностей з протилежними ціннісними домінантами); 

-  формування «ми /вони» взаємодії в соціокультурному 
просторі;  

- недостатній рівень розвитку вітчизняної культури, слабка 
динаміка формування історичної пам’яті, пасивність взаємодії 
державних і громадських чинників у сфері національно-патріотич-
ного виховання; 

- вплив глобалізаційних процесів (уніфікація, масовізація 
культури та ін.); 

- наявність маркерів пострадянської ідентичності; 
-  особливості ментальної карти українського етносу (інди-

відуалізм, конформізм); 
- посиленням процесів «відторгнення», актуалізація «іншування». 
Окреслене вище свідчить про кризу ідентичності. На подо-

лання кризи ідентичності впливають процеси глобалізації, що 
розмивають національну культуру, деформують ментальну матри-
цю. Вона (матриця – Авт.) характеризується своєрідними етніч-
ними кордонами; наявністю як дисперсних, так і компактних 
етнічних груп, що в поєднанні з критерієм чисельності зробило 
неможливим впровадження принципів національно-культурної чи 
національно-територіальної автономії; дискримінаційним статусом 
мови кількісно переважаючого українського етносу; збереженням 
загрозливої асиміляційної інерції з боку етнічної меншини – 
росіян; диспропорції в розміщенні продуктивних сил у регіонах з 
домінуючою культурою (мовою) певної національної меншини, 
що спричинило ризики державній безпеці. 

В атмосфері загальної відчуженості, яка поглиблювалася 
упродовж передостанніх років, зростала вага територіальних 
ідентичностей у житті вітчизняного соціуму. Його слід розглядати 
як прямий наслідок краху радянської ціннісної ідентифікаційної 
моделі. Значна частина громадян, відчуваючи розчарування у 
прокламованих радянською владою універсалістських (колек-
тивістських, інтернаціоналістських) цінностях, «почала розглядати 
етнічну й регіональну ідентичність як компенсаторну, таку, що 



 
 

128 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ        Випуск 3 – 4 (95 – 96)
 
забезпечує відчуття співпричетності до якоїсь конкретної, більш-
менш чітко окресленої у соціальному просторі спільноти. Багато 
хто, навпаки, зберіг прихильність до досить глибоко закоріненої 
радянської ідентичності» [1, c. 79]. 

Пошук об’єднавчих доктрин і консенсусного суспільного 
ідеалу на практиці обертався новими розмежуваннями й розко-
лами. Доводиться констатувати, що процеси формування загально-
національної ідентичності виявилися неймовірно ускладненими 
асиметрією у розвитку регіонів і амбівалентністю ціннісних, у 
тому числі зовнішньополітичних орієнтацій. З огляду на перебу-
вання частин України в зоні різних цивілізаційних впливів, у 
складі різних держав, її «ойкумена», зрештою, почала осмислюва-
тися як суцільний «простір погранич». Соціум пограниччя постає 
як «гетерогенні й поліморфні спільноти, що сформувалися на базі 
симбіозу/синтезу світоглядних матриць та поведінкових стерео-
типів населення, якому судилося жити обабіч кордону» [2, c. 19]. 
Здебільшого такі спільноти схильні до дистанціювання від власних 
політичних центрів і засвоєння «чужих» культурних цінностей. 

Парадокси лімітрофного становища України між модерним і 
постмодерним (євразійським та європейським) проектами висту-
пали першопричиною неоднозначності перебігу процесу націо-
творення і визначали ставлення до нього зазначених геополітич-
них гравців. Так, трансформація політичного режиму в Росії 
справляла винятковий вплив на Україну, політична й підприєм-
ницька еліти якої залежали від східного сусіда. Безпосередня 
близькість геополітичного актора з однопорядковими проблемами 
і, як з’ясувалося, неподоланими імперськими амбіціями «справ-
ляла потужний дезорганізуючий вплив на становлення ідентифіка-
ційних ознак українського суспільства» [3, c. 25]. Політичним 
тлом для нескінченного коливання між західною та євразійською 
моделями розвитку виступала перманентна зміна проросійських та 
проєвропейських президентів і прем’єр-міністрів, які перетворю-
вали виснажливе змагання цивілізаційних пріоритетів на звичне 
явище суспільно-політичного життя.  

Бурхливий перебіг суспільно-політичних та етнокультурних 
зрушень в Україні на тлі системних криз створив безпрецедентно 
складну етнокультурну ситуацію з виразними внутрішніми 
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суперечностями та диспропорціями, спричинив глибокий конфлікт 
і «зіткнення» ідентичностей, сформував загрози, зокрема: 

- штучно створена біполярність української та російської (або 
російськомовної) культур, за умов якої «війна культур» та «війна 
мов» може відіграти роль потужного дестабілізуючого чинника ; 

- занепад власної української культури, що загрожує втратою 
національної ідентичності й поглинанням української культури 
«загальноросійською» або глобальною культурою.  

Особливістю України є «несформованість та контраверсій-
ність» ідентичності (формула В. Кулика). Вона була знівельована 
довгим часом перебування в імперії і, як наслідок цього, відбулася 
певна асиміляція: мовна, культурна, етнічна. Таким чином, части-
на населення східних та південних регіонів, де ця асиміляція була 
найбільш потужною, ідентифікують себе «мешканцями свого 
регіону» і вважають, що свій регіон має бути «частиною Росії», що 
й зумовило формування сепаратистських настроїв.  

Звідси важливість здійснення заходів, спрямованих на змен-
шення ваги регіональної ідентичності за умови гармонійної 
інтеграції в загальноукраїнську ідентичність. Регіональна ідентич-
ність, в цьому випадку, виступатиме як субідентичність, яка є 
частиною загальнонаціональної спільноти. 

Сучасні реалії життя країни вимагають оновлення загально-
національної ідентичності, що сприятиме консолідації суспіль-
ства, здатного відповісти на численні виклики сучасного світу, 
здійснити економічну, соціальну й політичну модернізацію. 
Однак недостатній рівень сформованості загальнонаціональної 
ідентичності призвів до посилення загроз національній безпеці 
країни, серед яких:  

- криза легітимності політичних інститутів; 
- посилення сепаратизму; 
- десуверенізація; 
- конфлікт політичних інтересів; 
- посилення розшарування українського суспільства; 
- низький рівень розвитку політичної культури; 
- цивілізаційна невизначеність та перебування в «сірій зоні» 

міжнародної політики; 
- недостатній рівень розвитку громадянського суспільства. 
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Усе це зумовлює наявне напруження та протистояння в 
українському суспільстві. Представники конкуруючих ідентичнос-
тей сприймають діяльність своїх опонентів як загрозу власним 
інтересам, а отже, зменшується прагнення до діалогу та пошуку 
компромісу, а суперечності стають нерозв’язними.  

Крім того, несформованість загальнонаціональної ідентич-
ності призводить до актуалізації вектора зовнішньополітичної 
невизначеності країни. Перебуваючи на межі західної та східної 
цивілізацій, Україна не може визначити чіткий зовнішньополітич-
ний курс і стає полем боротьби глобальних гравців. Аналіз соціо-
логічних опитувань дозволяє припустити, що зміна орієнтацій, 
цінностей представників соціуму впливає й на зміну ідентитетів 
особи. 

Так, згідно з опитуванням, проведеним Центром О. Разумкова 
у лютому 2012 p., на запитання «Який напрям зовнішньої політики 
має бути пріоритетним для України?» – 36,7% респондентів висло-
вилися «за відносини з країнами ЄС»; 31,0% – «за відносини з 
Росією»; 8,1% – «з іншими країнами СНД»; 3,3% – «з іншими краї-
нами», 1 % – «за відносини зі США»; 19,9% – «важко відповісти». 
Дослідження, проведене соціологічною службою Центру О. Разум-
кова в квітні 2016 p., засвідчує про поступову зміну зовнішньо-
політичних орієнтацій українців. Найчастіше (45,5%) громадян 
визнають головним зовнішньополітичним пріоритетом відносини з 
країнами Європейського Союзу. Позитивну відповідь на питання 
щодо вступу до Європейського Союзу дали 49,7% опитаних. У разі 
проведення референдуму щодо вступу до НАТО за вступ 
збиралося проголосувати 44% опитаних, проти – 38% (у 2015 р.: за 
вступ 43%, проти – 31%). Найбільш оптимальною для гаран-
тування національної безпеки названа позаблокова модель: 2012 р. 
37%, у 2016 р. 32, 8% [4]. Негативне ставлення до союзу України з 
Росією та Білоруссю переважає в усіх регіонах: найнегативніше 
таку перспективу сприймають у Західному регіоні (88% – нега-
тивно, лише 4% – позитивно) та у Центральному (71% – негатив-
но, 14% – позитивно). Значно менше негативне ставлення на 
Донбасі (відповідно, 33% і 29%). Опитування до 26-ї річниці неза-
лежності України показало, що радикальні зміни сталися у став-
ленні щодо вступу до НАТО: у 2013 р. позитивно сприймали таку 
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перспективу 14%, а негативно – 54%; через рік позитивне став-
лення становило 35%, негативне – 35%. Проте у 2017 р. позитивне 
ставлення становило вже 40%. Ставлення щодо вступу України до 
НАТО диференціює регіони: переважно позитивне ставлення 
демонструє Захід – 60%. Негативне ставлення переважає як на 
Півдні країни – 50%, так і на Сході – 45%. Позитивне ставлення 
щодо вступу України до Європейського Союзу переважає в усіх 
регіонах – 54%. Тільки на Донбасі 41% позитивно сприймає таку 
ініціативу [5]. Зовнішньополітичні маркери ідентифікації, хоча й 
опосередковано, але свідчать про наявні суперечності в контексті 
формування спільної ідентичності громадян, на поляризацію 
ціннісно-свідомісного поля суспільства, на протилежність ідео-
логічних матриць регіональних соціумів, хоча наявна тенденція 
до єднання навколо європейських перспектив розвитку країни. А 
це унеможливлює консервування ідентичності «протиставлення».  

Процес становлення спільної громадянської ідентичності роз-
порошує протиставлення матриць ідентичностей, кожна з яких 
прагне на статус загальнонаціональної. Перша – національно-
патріотичні ідентичності, які закликають до збереження самобут-
ності українського народу, його культури, мови, звичаїв, обрядів. 
Друга – проєвропейські ідентичності, що підтримують європей-
ські демократичні цінності та тісну інтеграцію до Європейського 
Союзу. Третя група – російські ідентичності, що активно підтри-
мують поширення так званого «русского мира». Саме проросій-
ська ідентичність і недостатня актуалізація загальнонаціональної 
ідентичності на Сході та Півдні спричинили відцентрові та 
сепаратистські тенденції у цих регіонах, певною мірою сприяли 
формуванню сприятливого ґрунту для російської інтервенції в 
Криму та окремих районах Донецької й Луганської областей. 

В основі формування загальнонаціональної ідентичності 
лежить національна культура. Кожна етнічна культура має в своїй 
структурі культурну традицію, яка є унікальним механізмом само-
відтворення і самозбереження сакральних змістів її «центральної 
зони» – ядра цієї культури. Щоб асимілювати поневолені народи, 
імперії прагнули знівелювати їхні етнічні культури, замінити 
своєю власною культурою. Українська культура постійно зазна-
вала асиміляційних впливів з боку сусідніх держав: Австро-
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Угорщини, Румунії, Угорщини, Польщі, Російської імперії. 
Остання й сьогодні активно проводить експансіоністську полі-
тику, пропагуючи та агресивно насаджуючи ідеї «русского мира». 

Недалекоглядна, безсистемна і зрадницька політика поперед-
ньої української влади в гуманітарній, етнонаціональній та інфор-
маційній сфері призвела до того, що російські та проросійські 
шовіністичні ідеї закріпилися в масовій свідомості населення пів-
денних і східних регіонів, дозволили здійснити анексію Криму і 
поширювати сепаратистські настрої на Сході країни. Разом з тим, 
варто зауважити, що за умов прямого збройного протистояння ці 
ідеї значною мірою втратили свою привабливість для більшості 
місцевого населення, яке усі тяготи війни відчуває на собі.  

Глобальна трансформація світоустрою, яку ми спостерігаємо 
на межі ХХ–ХХІ сторіч, примушує замислитися над глибинною 
логікою зміни культурних епох, їх змістом та роллю кожної країни 
у розбудові світоустрою. Рефлексивність українського суспільства 
в цьому відношенні як умова успішної реалізації «цивілізаційного 
проекту Україна» (формула В. Смолія) вкрай незначна внаслідок 
слабкості держави як головного суб’єкта вираження та представ-
лення загальних інтересів і відсутності консолідованої довкола 
національних інтересів політичної еліти, низької політичної куль-
тури більшості громадян держави, значного поширення (особливо 
під час виборчих кампаній) технологій маніпулювання громад-
ською думкою, зародкового стану громадянського суспільства. 

Крім того, в країні фактично існує дві України: перша – 
орієнтована на європейські цінності, свободу; друга – базована на 
приматі держави й порядку замість свободи. Маємо два контро-
версійні дискурси, дві соціокультурні парадигми, два ментальні 
коди, співіснування яких є конфліктним. Ми стали поділеним, 
розколотим, сегментованим суспільством, що свідчить про кризу 
української ідентичності. 

Політизація регіональних, етнічних, міжконфесійних відно-
син, проблем вживання мови на нерві ціннісного розколу перетво-
рила традиційне ідейно-політичне протистояння російськомовних і 
україномовних регіонів країни на технологію маніпулювання 
масовою свідомістю. Упродовж двох останніх десятиліть карта 
соціокультурних і регіональних відмінностей цілеспрямовано ро-
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зігрувалася українським політикумом, у культивуванні цих 
міфологем у масовій свідомості були зацікавлені різні олігархічні 
групи, спекуляції на цю тему були взяті на озброєння окремими 
міжнародними акторами, які прагнули утримати Україну в орбіті 
своїх зовнішньополітичних інтересів. Військовий конфлікт на 
Сході країни видається сьогодні логічним результатом цього 
глибокого культурного і політичного поділу української нації.  

На думку вітчизняних науковців (Я. Грицак, Е. Лібанова, 
О. Майборода, С. Римаренко, М. Степико, В. Кулик, А. Колодій та 
ін.), дихотомічна картина, попри логіку С. Гантінгтона про розкол 
України, не відображає сучасні соціокультурні реалії, адже на тлі 
сьогоденних подій – анексії Криму, війни на Донбасі – в Україні 
докорінно змінилася матриця етнополітичного простору. «Хворе 
суспільство» у стані дезінтеграції, за висловом А. Тойнбі, зазвичай 
веде війну «проти самого себе»: утворюються соціальні тріщи-
ни [6, c. 105]. Тривала поляризація та фрагментація українського 
соціуму поглиблювала лінії потенційної конфліктності. В умовах 
же гібридної війни і глибокої політичної кризи зміст конфлікту 
став багатовимірним. Порушуючи гіпотетичні межі суспільного 
розмежування, він (конфлікт – Авт.) зумовив акцентування нових 
ліній демаркації. 

Як слушно зазначає А. Колодій, «Україна – велика країна, 
територіальні частини якої мають неоднакову історичну спад-
щину, етнічні та етнографічні особливості, різняться культурними 
та політичними вподобаннями. Доки йдеться про побутову куль-
туру – культурний регіоналізм сприймається як багатство країни, 
яким варто пишатися. Коли ж мова заходить про відмінності в 
соцієтальній культурі, виникають побоювання можливого роз'єд-
нання, навіть розпаду країни» [7]. 

Тим часом реальна етнокультурна ситуація була набагато 
складнішою і суперечливішою за таку схему. Багаторічні дос-
лідження засвідчили, що українці і росіяни Донецька мають між 
собою більше спільного (у поглядах, поведінці, ставленні до 
суспільно важливих проблем), ніж українці Донецька та українці 
Львова. Поряд зі зміцненням українського суверенітету міцніла і 
регіональна ідентичність, що об'єднувала регіональні етнічні 
конгломерати. «Російськомовні українці Донецька, Києва й 
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Ужгорода різняться між собою, – зазначав з цього приводу Я. Гри-
цак. – У Києві вони розмовляють тією ж мовою, що й більшість у 
Донбасі, проте голосують, як галичани»[8]. 

Можна припустити, що особливості матриці східної та 
західної ідентичності такі: 

- східноукраїнська ідентичність: креольство у культурі, компра-
дорський капітал в економіці, совєтизація свідомості, панування 
історичних міфів про «Русь – колиску трьох народів» та про 
«возз'єднання» України з Росією як акт історичної справедливості; 
сучасні міфи про те, що Донбас «усіх годує» («донецьке чудо»), 
про праворадикальний націоналізм як сутність західноукраїнської 
ідентичності (міф про бандерівщину), зовнішньополітична орієн-
тація на Росію (переважно, разом з Україною); 

- західноукраїнська ідентичність: вірність національній мові і 
традиції, паростки національного капіталу, неприйняття кому-
ністичного режиму, панування міфу про споконвічну окремішність 
та боротьбу за національну незалежність України, ставлення до 
Донбасу та інших південно-східних областей як до української, 
але зрусифікованої території, якій «треба допомогти». 

Дихотомія впливу наведених матриць на формування пос-
тупу модерної української нації, власне, й забезпечувала нез-
мінну актуальність дискурсу «двох Україн»: регіональні іден-
тичності вагомо впливали на формування політичної культури, 
ставлячи питання суспільного консенсусу щодо стратегічних 
проблем майбутнього Української держави [9]. 

Події весни 2014 р., реальна загроза втрати територіальної 
цілісності й суверенітету виступили каталізатором процесу націє-
творення, вивівши суспільство зі стану своєрідного анабіозу, за 
короткий час переформатувавши структуру ціннісних пріоритетів 
українців. У регіоні, який опинився в епіцентрі гібридної війни, 
процес набув форми «луганського синдрому». На думку І. Коно-
нова, останній став результатом когнітивного дисонансу, який 
сформувався не в індивідуальних свідомостях, а в масовій свідо-
мості регіональної спільноти. Саме стереотипи і фобії, які нако-
пичувалися десятками років, штовхнули людей у «пошуках екзи-
стенційної безпеки в бік агресора» [9]. Це знайшло вияв в 
достатньо масовій явці мешканців міст Донбасу на так званий 
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«референдум» 11 травня 2014 р». «Когнітивний дисонанс дон-
басівців» (формула В. Смолія) формувався десятиріччями. Саме 
тому навесні 2014 р. в своїй більшості вони не мали ментальних 
точок опертя для опору. Більше того, місцеві мешканці не іденти-
фікували Росію як загарбника, пов'язуючи саме із нею вихід ре-
гіону із тривалої, соціальної депресії. Зовсім іншу реакцію гене-
рувала решта України. Агресивні дії «старшого брата» в умовах 
військового конфлікту мобілізували внутрішні ресурси україн-
ського суспільства.  

Тиск агресора, з одного боку, спровокував низку позитивних 
змін у країні, але з іншого – суспільство й досі блукає серед глухих 
кутів давніх непорозумінь і невизначеності. За цих обставин голов-
не – не змарнувати цю життєдайну енергію творення, адже, як 
цілком слушно зауважує Ярослав Грицак: «Питання зараз стоїть не 
про те, чи зникне Україна, а якою вона буде» [8]. Варто наголосити, 
що відповідь на це питання передусім слід шукати на шляхах зас-
тосування тих соціокультурних практик, які зміцнюватимуть під-
валини громадянської злагоди. Війна стала виразним дієвим под-
разником кристалізації національної свідомості та ідентичності. 

За висновками вітчизняних політологів, після оголошення 
АТО та ескалації військового конфлікту на Донбасі ставлення до 
Майдану перестало бути визначальною диспозицією для сприй-
няття України як держави та Батьківщини (позиція «якщо ти на 
Майдані, ти – патріот»). Натомість українці виявляли громадян-
ську солідарність і співчуття до постраждалих унаслідок бойових 
дій. Понад те, події на Донбасі виступили потужним каталізатором 
різним форм самоорганізації громадян. Експериментальним май-
данчиком шаленої роботи суспільства щодо самоусвідомлення 
стали мас-медіа та Інтернет-простір. Візуальні, когнітивні, вер-
бальні та ідейні інструменти самопізнання та висловлення гро-
мадянської позиції впродовж весни – літа 2014 p., напевно, ніколи 
раніше не набували такої всеохопності. Масове використання 
державних знаків та символів візуально позначило межі й пріори-
тети українськості. Патріотичний підйом у рази підвищив відчуття 
національної гордості. Згідно з результатами дослідження 2017 р. 
переважна більшість населення України (близько 63%) пишається 
тим, що вони є громадянами України. Причому ця частка зросла 
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від 2014 р. (у 2013 р. – пишалися громадянством 48%, у 2014 р. – 
60%, у 2015 р. – 67%, у 2016 р. – 60%, у 2017 – 63%). Незважаючи 
на помітні регіональні відмінності, в усіх регіонах ті, хто «пи-
шається своєю належністю до нашої країни», становлять абсолют-
ну більшість (Захід – 81%, Центр – 67%, Південь – 46%, Схід – 
56%, Донбас – 39%) [5]. Можна припустити, що чи не в перше з 
часів незалежності маркер громадянства, «належності до Украї-
ни», позиціонується як об’єднуючий чинник «Ми» в соціокуль-
турному просторі «Ми/Вони». Тобто актуалізується такий вагомий 
маркер суспільної взаємодії, як громадянство. 

Соціологічні опитування останніх років показують, що в 
умовах внутрішньополітичної нестабільності та зовнішніх загроз 
територіальній цілісності країни в суспільній свідомості відбулися 
суттєві зрушення щодо контраверсійних питань (мови, геополітич-
них орієнтацій, національної самоідентифікації), які тривалий час 
лишалися «яблуком розбрату» для українського суспільства. Проте, 
як свідчить нещодавнє опитування Фонду «Демократичні ініціативи 
ім. Ілька Кучеріва», присвячене 26-й річниці незалежності України, 
як і раніше, для переважної більшості українців домінуючими 
залишаються економічні переживання, пов’язані, зокрема, з побо-
юваннями щодо зростання цін (77%), безробіття (61%), невиплати 
зарплат та пенсій (63%). Тому не дивно, що серед основних 
маркерів образу майбутнього країни – надія (47%) і тривога (35%), 
оптимізм (21%), страх (17%), розгубленість (21%) [5]. Хронічну 
амбівалентність соціального самопочуття і суспільних настроїв, 
укотре зафіксовану соціологами, можна було б інтерпретувати як 
намагання українців зберегти позитивне мислення в ситуації 
невизначеності («ні війни, ні миру») перед зовнішніми та внутріш-
німи викликами. У 2014–2015 роках, як влучно зауважує 
Є. Головаха, українське суспільство вийшло із «драми невиз-
наченості» та ввійшло у «трагедію визначеності». Цей новий 
соціально-психологічний стан може стати потужним стимулом як 
мобілізації, так і радикалізації громадян. 

З переліку питань, на які суспільство має дати відповіді в 
умовах прямої загрози своєму існуванню, чільне місце посідають 
проблеми націєтворення, визначальним трендом якого є виразний 
дуалізм і хронічний брак інтегруючих ідентитетів. Як цілком 
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слушно зазначали автори аналітичної доповіді «Суперечності іден-
тичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики 
громадянської консолідації української нації», «постання незалеж-
ної України підштовхнуло до переосмислення ідентитетів на різних 
рівнях: від глобального до регіонального і локальних» [10, c. 3–5].  

Стагнація сфери національного самоусвідомлення та само-
проектування деформувала державне життя країни й процес націє-
творення. Протягом років незалежності основні типи ідентичності 
(національна, пострадянська, ліберально-космополітична та про-
імперська) виявлялися в українському суспільстві фактично у 
сталих пропорціях. Разом зі застарілими формами ідентичностей 
зберігалася множинність ідентифікацій та їх потенційна конфлікт-
ність, яка, власне, перебувала серед багатьох причин в основі 
бурхливого перебігу подій 2013–2014 pp. Під загрозою зовнішньої 
агресії та під натиском інформаційної війни окремі сегменти 
інтегрувалися на антиукраїнських чи проукраїнських засадах.  

Те, що загроза експансії «русского мира» не обмежується 
Сходом України засвідчують тривожні звістки про активізацію 
русинського руху. У червні 2015 р. у Львові було проведено з'їзд 
руських і так званих «антифашистських» громадських організацій, 
на якому, зокрема, представник громадської організації «Все-
українське громадське об'єднання «Інтелігенція України за со-
ціалізм» (зареєстрована 2001 р.) О. Покровський заявив, що «сьо-
годні руська інтелігенція не має можливості напряму виконувати 
свою функцію, а саме: доносити своєму народу культуру, мову, 
твори мистецтва на рідній російській мові... Нам інтелігенція 
Львова просто зашиває роти. Нас вбивали і вбивають тільки за те, 
що ми говоримо правду про український націоналізм» [7]. 

До числа проблемних зон із виразним присмаком прева-
лювання регіональної ідентичності над національною потрапило й 
Закарпаття (зокрема, угорці та русини). Загострення проблем 
міжетнічного протистояння в регіоні призвело до ситуативного 
союзу угорців та русинів на антиукраїнських засадах. Щодо 
власних ідентичностей, то угорська меншина орієнтується на 
Угорщину, а русинська – на Росію. Обидві меншини не підтри-
мали Україну у військовому конфлікті на Сході. Угорці зайняли 
очікувальну позицію, практикуючи позицію «це – не наша війна» 
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(нагадаємо, що саме в угорських населених пунктах відбулися 
наймасовіші виступи проти мобілізації). Не менш красномовним 
виявом громадянської позиції русинів стало Звернення прикар-
патських русинів до Путіна (березень 2014 р.), в якому вони 
просили ввести в регіон миротворчий контингент та сприяти 
легітимізації невизнаної республіки «Підкарпатська Русь». 

Суттєвим чинником конфліктності українського суспільства є 
«ігри з ідентичністю». Йдеться про прагнення до влади українських 
опозиціонерів, які маніпулюють ідентичностями (національною, 
регіональною, релігійною тощо). Втім, «ігри з ідентичністю» – це не 
лише результат активізації регіональних політичних і культурних 
еліт, що прагнули відокремитися від центру та отримати більше 
владних повноважень [11, c. 87]. Їхня активація свідчить про 
об’єктивно існуючі соціоструктурні причини: ослаблення впливу 
держави на суспільне життя, що виявляється в поступовому згор-
танні соціальних програм і дерегуляції соціально-економічних 
процесів. Громадянське суспільство автоматично компенсує їх 
укладенням нових горизонтальних соціальних зв’язків. У той же 
час послаблення загальнонаціональних зв’язків провокує послаб-
лення відчуття спільності долі й ідентичності.  

Поляризацію ідентичностей зумовлює виразна регіональна 
демаркація ідеологічних уподобань, чим, не в останню чергу, 
зумовлений «дифузний» стан ідентифікації значної частини со-
ціуму, його готовність ототожнювати себе то з одним, то з іншим 
ціннісно-символічним ядром [1, c. 94]. Багатовікова бездержав-
ність і тривале перебування частин українського соціуму у складі 
різних, часто ворогуючих між собою держав, детермінували поля-
ризацію свідомісних стереотипів соціуму: один орієнтується на 
європейські цінності, другий – на Росію. Події 2014–2015 рр., по-
лярність оцінок їх як масовою свідомістю, так і експертним сере-
довищем примушує дослідників шукати причини аномального 
ментального розколу. Зрозуміло, що відмінний історичний досвід у 
різних регіонах України зумовив формування протилежних ідентич-
ностей. Чинником консервації ідентифікаційного розмежування в 
суспільстві стала й інформаційна агресія з боку північного сусіда. 

Утім, не лише зовнішньополітичні фактори впродовж років 
спричинили «дисплазію масової свідомості» (формула В. Смолія). 
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Потужним каталізатором відцентрових ідей стала частина україн-
ського політикуму. «Донецькі» так само, як і «дніпропетровські» 
та решта регіональних кланів, саботували спроби культурної й 
ментальної консолідації Сходу й Заходу України. Але зводити 
лише до цього трагедію дезінтеграції країни було б необачно. Її 
спричинила й загальноукраїнська ситуація – низька «динаміка 
культурного кровообігу в суспільстві». Внаслідок чого «україно-
центрична орієнтація донеччан послаблена і у багатьох випадках 
поступається перед російськоцентричною» [9, c. 32].  

Наразі в державі співіснують два простори: пострадянський та 
Україна нова, яка демонструє консолідацію в боротьбі за незалеж-
ність та суверенітет. Головна демаркаційна лінія проходить між 
двома російськомовними областями – Дніпропетровською і До-
нецькою. Тож якби С. Гантінгтон дожив до нашого часу і готував 
нове видання «Зіткнення цивілізацій», іронічно зауважує Я. Гри-
цак, йому довелося б переробити свою знамениту мапу України. 
Як бачимо, навряд чи варто намагатися зрозуміти теперішній кон-
флікт лише в координатах підходу «зіткнення цивілізацій» [11]. 

Заради справедливості зазначимо: виявлення ступеня «україн-
ськості» Сходу/ Заходу України не є доцільним. Притаманна 
українському суспільству пострадянськість наявна й у західних 
областях. Європейськість Заходу є таким само міфом, як й «азіат-
чина» Сходу. Найбільшою проблемою Східної України є брак 
символічного ресурсу для конструювання альтернативної матриці 
національної ідентичності. Виробляється специфічне ставлення до 
«інакшості»: «іншого», «другого», «не свого», «ворога» [12]. Ось 
чому формулу «Схід та Захід разом» можна тлумачити не тільки 
як заклик до єднання, а й констатацію ментальної невизначеності. 
Така невизначеність стосується й Донбасу, який ментально «за-
вис» поміж Україною й Росією. Водночас (не варто нехтувати 
таким фактом) «донбаський розлам» актуалізував питання про 
реанімацію державного суверенітету України, створення й роз-
будову (а не симулякр) державності. 

Висновки. Сказане вище підтверджує необхідність упро-
вадження комунікаційної стратегії діалогу зі суспільством 
(спільнотою), яка має враховувати:  

- особливості регіональних ідентичностей,  



 
 

140 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ        Випуск 3 – 4 (95 – 96)
 

-  історичні впливи та соціокультурні чинники розвитку 
територій,  

-  ментальні та психологічні особливості місцевого соціуму.  
Основою для громадянського діалогу можуть стати ціннісні 

орієнтири, характерні для українського суспільства, відчуття 
необхідності консолідації для подолання спільних проблем, 
наявність спільної мови, культури, традицій. Основний акцент під 
час розробки комунікаційної стратегії суспільного діалогу має 
бути зроблений на виробленні спільного бачення бажаного 
майбутнього країни та ствердженні спільних цінностей.  

 І, нарешті, інтегративна здатність спільної громадянської 
ідентичності залежатиме від співвідношення загальногромадян-
ських і етнонаціональних пріоритетів, від здатності соціуму до са-
морефлексії з відмовою від крайнього радикалізму й націоналізму.  

Перспективи дослідження проблеми полягають у формулю-
ванні основних цілей, принципів, напрямів державної політики 
щодо консолідації українського суспільства у межах матриці єднан-
ня; формулюванні програми національного примирення з залучен-
ням до її обговорення широких сегментів українського суспільства. 
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СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ПРАВОСЛАВ’Я:  
СТАРІ І НОВІ ВИКЛИКИ 

 
У статті аналізується сучасний стан українського право-

славного комплексу у контексті глобальних світових процесів та 
основних тенденцій і змін релігійної сфери України. Акцентується 
увага на характері міжправославних взаємин, сутнісному змісті 
їх конфліктного потенціалу та його впливів на суспільну си-
туацію, національно-громадянську консолідацію. Здійснено ґрун-
товний аналіз процесу творення Української помісної православної 
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церкви, виявлено його зовнішні і внутрішні чинники, аргумен-
товано прогностичну оцінку можливих ризиків і наслідків. 

Ключові слова: глобальні релігійні процеси, православний 
комплекс України, міжправославні взаємини, суперечності і кон-
флікти, Українська помісна православна церква, автокефалія 
Православної церкви в Україні, український церковний проект. 

Victor Vojnalovych. Orthodoxy in contemporary Ukraine: old 
and new challenges. The сontemporary development of the Ukrainian 
Orthodox milieu is analyzed in the context of world global processes 
and major trends and recent changes in the religious domain of 
Ukraine. Attention is paid to relations between Orthodox Churches in 
Ukraine and potentially contentious character of those relations as well 
as to their impact on society and civic national consolidation. Internal 
and external factors of the process of Ukrainian independent local 
Orthodox Church building were cleared up and prognosis of probable 
risks and consequences were made on the bases of profound analysis. 

Key words:  global religious processes, Ukrainian Orthodox 
milieu, inter-Orthodox relations, contradictions and conflicts, Ukrai-
nian local/autocephalous Orthodox Church, autocephaly of Orthodox 
Church in Ukraine, Ukrainian Church project. 

 
Незаперечним є той факт, що релігія як соціальний інститут, 

як важливий елемент «соціокультурного коду» народу відіграє 
роль ключового і системоутворюючого фактора процесів само-
ідентифікації національних спільнот, суспільної консолідації і 
націєтворення. Будучи частиною суспільства, церковні інституції 
внаслідок різних внутрішніх та зовнішніх чинників переживали 
різні часи: тривалі періоди відносної стабільності та бурхливого 
розвитку, коли релігії спроможні були сприяти порівняно успіш-
ному цивілізаційному поступу спільноти, змінювалися кризовими 
періодами, що супроводжувалися витворенням «паралельних», 
часом досить відмінних шляхів культурно-цивілізаційної тран-
сформації за тією чи іншою участю релігійно-церковних чинників. 

Визначальною у перебігу згаданих процесів для України є її 
геополітична ситуація: перебування між Сходом і Заходом, на 
межі між католицько-протестантським і переважно православним 
світом, на порубіжжі мусульманської і християнської цивілізацій. 
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До останнього часу ця велика історична смуга залишалася однією 
з найповніших й найпереконливіших цивілізаційних меж, що 
існувала впродовж століть і відділяла західних християн від 
мусульман та представників православного світу. 

Проте ці відносно усталені цивілізаційні кордони були 
приведені у потужний рух геополітичними процесами кінця ХХ – 
початку ХХI століття. Прогнозовані сутички ісламу і хри-
стиянства, ймовірні наслідки спорідненості двох фундамента-
лістських релігій – радикального ісламу і російського православ’я, 
несумісних із вкоріненням демократичних цінностей, на сьогодні 
справджуються вповні. В російському ідеологічному конструкті 
все більш очевидною стає функціональна значимість православ’я 
як важливого операційного імперієстворюючого чинника та 
інструменту реінтеграції пострадянського простору. 

Цей сценарій цивілізаційного виклику Європі з боку Росії 
набув сьогодні очевидного розвитку і таїть у собі, особливо ж на 
теренах України, реальні потенційні загрози як для української, 
так і європейської спільнот. Україна, як частина європейської 
цивілізації, вкотре у слов’янському світі виявилася на передовому 
рубежі захисту європейських цінностей. За оцінкою О. Пахльов-
ської, відомого культуролога, завідувачки кафедри україністики 
факультету літератури і філософії Римського університету «Ла 
Сап’єнца», «те, що відбувається нині в Україні, – це цивілізацій-
ний розворот, приведення в рух конфліктів тисячолітньої давності. 
Відбувається остаточний крах православної цивілізації як 
цілісності, розкол слов’янського світу, перегрупування ідеологій у 
євразійському світі, визначення остаточної лінії східного кордону 
Європи» [1]. 

Наведені вище обставини надважливо врахувати, аналізуючи 
стан і загальні проблеми сучасного релігійного комплексу Украї-
ни, особливості міжконфесійних відносин, характер взаємин 
церкви, суспільства і держави, рівень присутності релігії у пуб-
лічному просторі та суспільне визнання її значимості, а отже, і 
наявний її інтегративний та консолідуючий потенціал. 

П’ятий рік поспіль українське релігійне середовище в цілому, 
як і православний комплекс зокрема, перебуває під тиском 
нечуваних до цього викликів і загроз, продукованих російсько-



 
 

144 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ        Випуск 3 – 4 (95 – 96)
 
українською війною на Сході країни. Серйозною перевіркою на 
міцність його підвалин є і поверховий, несистемний характер 
суспільних реформ, що здійснюються переважно в інтересах окре-
мих груп, супроводжуються падінням життєвого рівня населення, 
зростанням його невдоволеності і соціальної розгубленості. За 
таких обставин суспільний запит на церкву як свого роду 
«ідеальний тип» справедливої, некорумпованої інституції, рівень 
відчуженості якої від «простої людини» значно менший, порівняно 
з владними і політичними структурами, особливо зростає. 

Аналізуючи загальні тенденції розвитку сучасного релігійного 
середовища в Україні, варто зазначити, що саме церкви, активно 
включившись у реалізацію низки важливих соціальних, освітніх, 
виховних, культурницьких програм, критично оцінюючи неефек-
тивність існуючого суспільного договору в Україні, пропонують 
його кардинальний перегляд на засадах християнської демократії, 
на яких збудовані успішні суспільства європейських країн. Керів-
ники більшості українських церков та релігійних організацій 
долучилися до формулювання низки досить чітких і рішучих 
запитів до влади й зверталися з відповідальними закликами до 
громадянського суспільства щодо суспільно-політичної ситуації в 
Україні, посягань на свободу віросповідання та спроб розпалення 
міжконфесійної ворожнечі, ситуації на Сході країни, підтримки 
благодійництва та волонтерської діяльності, подолання моральної 
недуги, корупції тощо. 

Своєрідним показником напряму руху релігійного життя є 
діяльність Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій 
(ВРЦ і РО), утвореної у грудні 1996 р. як міжконфесійної інсти-
туції. Її метою є об’єднання зусиль конфесій у справі духовного 
відродження України і координації міжцерковного діалогу як в 
Україні, так і за її межами, участь у розробці проектів норма-
тивних актів з питань державно-конфесійних відносин та здій-
снення комплексних заходів доброчинного характеру. ВРЦ і РО 
представляє понад 90% усіх  релігійних організацій України, серед 
яких православні, греко- і римо-католицькі, протестантські та 
євангельські церкви, а також іудейські та мусульманські релігійні 
об’єднання. Свідченням солідарної позиції релігійних лідерів є 
заяви і звернення ВРЦ і РО зі суспільно значущих і соціально 
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важливих питань, понад 30 з яких було ухвалено лише упродовж 
2014–2017 рр. [2]. 

Великою мірою релігійно-суспільну атмосферу країни визна-
чає триваюча в Україні війна, яка, зазвичай, загострює релігійні 
почуття. Настоятелі соборів, особливо ж великих міст, говорять 
про більшу, ніж раніше, кількість людей, які відвідують служби як 
у свята, так і в звичайні дні. З війною пов’язані численні ініціативи 
і просто щоденні служіння в багатьох церквах – опіка над військо-
вими і їхніми родинами, допомога вимушеним переселенцям і 
постраждалим від військових дій. У листопаді 2016 р. члени ВРЦ і 
РО відвідали зону АТО і ухвалили важливе звернення щодо 
утвердження миру та поступу українського суспільства. Ієрархи і 
релігійні лідери закликали міжнародне співтовариство зробити все 
можливе для збереження територіальної цілісності, суверенітету і 
недоторканності кордонів України, включаючи український Крим і 
Донбас; скласти зброю тих, хто взяв її до рук незаконно, і тих, хто 
прийшов на українську землю як загарбники; не допускати у своїх 
висловлюваннях мови ворожнечі. У зверненні засуджуються пору-
шення прав людини на окупованих територіях, міститься висока 
оцінка діяльності українських військових та висловлюється 
солідарність з мешканцями Донбасу [3]. 

Усвідомлюючи спільну відповідальність за спокій, безпеку та 
добробут у країні, Комісія з питань соціального служіння ВРЦ і 
РО розробила і прийняла «Стратегію участі Церков і релігійних 
організацій у миробудуванні «Україна – наш спільний дім», 
попередньо обговорену на засіданні Секретаріату ВРЦ і РО та на 
конференції «Український мир: спільнодія релігійних та громадсь-
ких організацій», яка відбулася 5–6 лютого 2018 р. у Києві за 
ініціативи ВРЦ і РО, «Карітас України», «Карітас Німеччини». 
«Поставивши перед собою спільну єдину мету – досягнення миру, – 
йдеться у документі, – дбаймо, щоб наш спільний дім був ком-
фортним і безпечним місцем для кожного – в багатоманітті націо-
нальностей і мов, релігій і переконань, професій і покликань» [4]. 

Утім, наукове та експертне середовище неоднозначно, біль-
шою мірою навіть критично, оцінює сучасний стан міжцерковних 
відносин в Україні. Відсутність належного конструктивного діало-
гу між церквами, особливо ж ускладненого з початком російсько-
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української війни на Сході країни, не дає підстав сподіватися на 
віднайдення ними у найближчій перспективі своєї «української» 
плюралістичної моделі міжконфесійних взаємин. Раніше усталені 
уявлення про українське християнство як християнський синтез 
Сходу та Заходу на сьогодні не справджуються і існують лише в 
категорії бажаного. За фактом маємо ситуацію загостреного 
протистояння великих церков, глибокого розколу, основний і 
найбільший з яких – між західним і східним християнством, 
візантійсько-московською і католицько-протестантськими тради-
ціями [5]. Ситуацію, в якій опинилися головні християнські церкви 
після Майдану, український філософ і публіцист Ю.Чорноморець 
оцінює як точку біфуркації, невизначеності і мало ще усвідомленої 
«найсерйознішої кризи за їхню новітню історію» [6]. 

Вдумливим аналітикам, що оперуюють конкретними, бодай і 
нерідко контраверсійними фактами, важко погодитися з такими 
категоричними оціночними судженнями щодо сучасного стану 
українського релігійного середовища, яке, до того ж, функціонує і 
розвивається за своїми власними особливими законами. Втім, 
неможливо не помітити ті очевидні зміни імперативів, які відбу-
лися в ньому з часу Революції Гідності 2013–2014 рр. 

Сутність подій Революції, її масштаби і напруження немож-
ливо усвідомити без урахування політичного чинника. Церква, не 
як якась конкретна конфесійна організація, постала у ті дні саме як 
спільнота об’єднаних у цілісну духовно-релігійну систему пред-
ставників різних віросповідань, які, ефективно взаємодіючи між 
собою та з громадою Майдану, задовольняли його духовно-релі-
гійні  потреби. Українські церкви, православні, католицькі, про-
тестантські, ісламські та іудейські релігійні діячі і духовні 
авторитети з гідністю продемонстрували свою можливість та 
готовність виконувати місію духовних поводирів народу в його 
найважчі і переломні історичні моменти. Така взаємодія полікон-
фесійної за характером релігійної спільноти засвідчила здатність 
виробляти спільні (зі збереженням конфесійної специфіки) куль-
тові, віросповідні та позакультові практики, формулювати спільні 
ідеї, обґрунтовувати спільні ідеали, віднаходити ефективні форми і 
методи співпраці з громадським суспільством у справі розбудови 
майбутнього України на засадах вищих духовних цінностей і 
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релігійних ідеалів. Усі ці обставини надавали підстави фахівцям 
стверджувати про феномен постання на Майдані справжньої 
Громадянської церкви України [7, c. 12]. 

Сьогодні церкви і релігійні організації, як і раніше, у біль-
шості своїй кличуть людей на захист своєї Вітчизни, на допомогу 
вимушеним переселенцям і тим, хто постраждав унаслідок вій-
ськової агресії. Вони кличуть віруючих усіх релігій стати поруч, 
об’єднатися і не коритися злу. Не стало менше й ініціатив, але 
більшість з них виявляють прагнення творити добро виключно у 
своєму конфесійному полі і власних інтересах. Українські церкви 
орієнтовані переважно на себе, на свої внутрішні проблеми та 
артикуляцію «приватизованих» великих і малих історій та нара-
тивів. Відсутність належного бажання чи/та здатності зрозуміти 
іншого не налаштовує на діалог, на формулювання спільних 
проектів християнської єдності, а отже, і «зшивання» суспільства. 
Тож, чи не єдиним символічним діалоговим майданчиком, як спа-
док довоєнних часів, залишається ВРЦ і РО. 

Надто повільне і не завжди виразне повернення релігії і 
церкви у публічний простір, відсутність чітко артикульованих нею 
консолідуючих знаків суспільству спричинилося до появи серйоз-
них конкурентів у сфері людської довіри та любові. Упродовж 
тривалого часу церква залишалася безумовним лідером суспільної 
довіри. Попри те, що церква за показником довіри і надалі 
перебуває на перших позиціях серед суспільних і політичних 
інститутів у рейтингу довіри українців, у 2014–2017 рр. з’явилися 
нові фаворити – насамперед волонтери, Збройні сили, добровольчі 
батальйони. Порівняно з 2010 р., коли рівень суспільної довіри до 
церкви досяг максимуму (72,5%), в 2014 р. становив 65,6%, наразі 
(2018 р.) він помітно знизився (59,8%): від 83,0% на Заході до 
57,8% в Центрі, 50,5% на Півдні та лише 47,7% на Сході країни. 

                                           
 Соціологічна служба Центру Разумкова здійснює моніторинг стану та 

тенденцій релігійності українського суспільства з 2000 р. Останнє за часом 
загальнонаціональне дослідження проведене з 23 по 28 березня 2018 р. Дос-
лідження здійснювалося в усіх регіонах України, за винятком АР Крим та 
тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Опитано 
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До того ж, рівень довіри до церкви помітно дисонує з рівнем її 
визнання як морального авторитету. Хоча у 2018 р., порівняно з 
2013–2017 рр., ситуація істотно не змінилася (2013 р. – 49,9%, 
2018 р. – 45,0%), ці зміни є відчутними порівняно з 2010 р. (56,3%). 
Не вважають церкву моральним авторитетом 34,8% (проти 26,5% у 
2010 р.). 

За роки військових дій на території України зменшилася і 
кількість громадян, упевнених, що церква відіграє позитивну роль 
у сучасному українському суспільстві (52,5% у 2014 р. і 48,5% у 
2018 р.). Водночас, за цей же період частка тих, хто вважає, що 
церква відіграє негативну роль, зросла з 3,6% до 4,7% [8]. Всі вище 
зазначені факти засвідчують наявну тенденцію щодо формування 
навколо церкви нової ситуації і атмосфери, яка очевидно ще 
недостатньо усвідомлена релігійною спільнотою і її лідерами. Ці 
зміни з очевидністю доводять потребу віднайдення нової тональ-
ності діалогу церкви зі суспільством. 

Творення християнської єдності, плюралістичної моделі між-
конфесійних відносин багато в чому залежить від стану право-
славного комплексу, який, за визначенням, має бути базисною 
складовою цього процесу. За віросповіданням Україна є країною 
християнською (96,9% до загальної кількості релігійних органі-
зацій станом на 1 січня 2018 р.), де частка православних релігійних 
організацій становить 53,8% [9], а переважна більшість (67,3%) 
віруючих громадян зараховують себе до православних. 

Утім, розколотість українського православ’я (УПЦ, УПЦ–КП, 
УАПЦ) та наявні значні міжправославні протиріччя істотно 
знижують інтегративний потенціал православного комплексу у 
процесах суспільної консолідації . 

                                                                                             
2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не 
перевищу 2,3%. 

Тут і далі застосовується такий розподіл областей за регіонах: Захід: 
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Терно-
пільська, Чернівецька області; Центр: Київ, Вінницька, Житомирська, Київ-
ська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Черні-
гівська області; Південь: Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Схід: 
Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Харківська області. 
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Переважаюча мережа релігійних організацій УПЦ в юрис-
дикції Московського патріархіату (на 1 січня 2018 р. – 12 675 орга-
нізацій, або 65,2% православних утворень України), які охоплю-
ють усю територію країни і за чисельністю є домінуючими у 22 із 
25 регіонів (за винятком Івано-Франківської, Львівської та Терно-
пільської областей), надавала формальні підстави духовному 
керівництву Церкви доволі тривалий час утверджувати низку 
міфів. Серед них – Українська православна церква у єдності з 
Московським патріархатом «зшиває» всю країну, об’єднує вірних 
у всіх регіонах та має потенціал такого миротворця, яким не 
володіє жодна з інших церков. Ставлення УПЦ до подій, 
пов'язаний з анексією Криму, розв’язаною Росією війною на Сході 
країни, громадянською мобілізацією суспільства на захист демо-
кратичного, проєвропейського вектора розвитку та суверенності 
Української держави, з очевидністю доводить усю безпідставність 
таких тверджень. 

УПЦ після зміни глави Церкви – відходу митрополита 
Володимира (Сабодана) і обрання на його місце у серпні 2014 р. 
митрополита Онуфрія (Березовського) – все більше відгороджу-
ється від суспільства, держави, вірних інших церков, заганяючи 
себе в добровільне гетто. Згідно з богослов’ям митрополита 
Онуфрія, висловленим ним у кількох інтерв’ю для церковних ЗМІ, 
священики мають проповідувати лише в храмі, а вся діяльність 
Церкви, навіть в часи криз і драматичних подій, має обмежуватися 
лише соціальним служінням. Парадоксальним чином концепція 
митрополита Онуфрія резонує з проповіддю самого Патріарха 
Кіріла, який закликає до суспільної активності кожного, хто усві-
домлює себе росіянином за мовою, культурою чи релігією [10]. 

Жодного слова щодо засудження «сепаратизму», російського 
вторгнення, як і дій борців за імперську ідею на Донбасі – бойо-
виків «Руської православної армії» (за участі членів найбільшої в 
Росії на зламі 1990–2000 рр. неонацистської організації – руху 
«Руська національна єдність»), батальйону «Православний Схід» 
під керівництвом одесита В. Каурова, проросійського імперця-
шовініста, керівника «Союзу православних громадян України», 
діяльність якого була засуджена як «політичне православ’я» ще на 
Соборі єпископів УПЦ 2007 р., не прозвучало з боку духовних 
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лідерів Церкви з часу кровопролиття на Сході України. Саме за їх 
безпосередньої участі з початком неконвенційної війни Росії проти 
України на контрольованій проросійськими бойовиками території 
Донбасу розгорнулися безпрецедентні за своїми масштабами і 
формами переслідування за релігійною ознакою усіх віруючих, які 
не належали до упривілейованої Церкви Московського патріар-
хату і яких було стигматизовано як «сектантів» або «бандерівців – 
пособників Заходу». Вбивства служителів культу і віруючих, 
катування, утримування у полоні, захоплення культових споруд та 
інших належних релігійним організаціям будівель для розміщення 
в них загонів бойовиків та використання як вогневих позицій 
стали звичними явищами на непідконтрольній Україні території. 

Активно артикулюючи виняткову роль УПЦ у примиренні 
сторін, ієрархи Церкви свідомо замовчують важливий ключовий 
момент: ідеться не про громадянський конфлікт, а про відкриту 
агресію, без якої б неможлива була анексія Криму та війна на 
Донбасі. Гучно рекламована у такому дусі Хресна мирна хода в 
липні 2016 р., попри мотиви, які рухали багатьма її учасниками, 
організовувалася як неприхований політичний захід, перенаси-
чений гаслами на кшталт «протест», «відродження публічної 
активності», «стиснуті кулаки», «лавиноподібний процес, який 
змете нацистів» і т. п. «Хода за мир» чомусь не закликала країну-
агресора до припинення військових дій, обстрілів української 
території, знущання над людьми і їхніми релігійними почуттями. 
Організатори ходи не піднесли голос на захист християн, яких 
катують на окупованих територіях і чиї молитовні споруди 
перетворюють на казарми. «Якщо це «хода за об’єднання», – як 
зауважує народний депутат, президент Української асоціації релі-
гійної свободи В. Єленський, – то що це за об’єднання, коли 
більшість православних України, мільйони віруючих тавруються 
як «безблагодатні розкольники» лише за те, що вірують в Ісуса 
Христа, а не в Московську патріархію і в «русский мир»?» [11]. 

Гостро критикуючи українську владу як головного винуватця 
подій на Сході країни, ієрархи УПЦ не висловлюють жодної кри-
тики, як відритої, так і непублічної, на адресу агресора – Росій-
ській Федерації та її керівництва. Церква українських вірян, яка, 
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перебуваючи у канонічній єдності з Москвою, природно мала б 
стати адвокатом України перед Росією, свідомо уникає такої місії. 

Поширюючи риторику «громадянського конфлікту», демон-
стративної непідтримки українських військ, аж до закликів до 
зриву мобілізації, керівництво і спікери УПЦ фактично перетво-
рили себе в агентів Московської патріархії у просуванні концепту 
агресії РФ проти України як «священної війни» з «утисками 
православних в Україні» та відстоюванні «прадавніх канонічних 
територій» включно з Києвом, як «духовної колиски святої Русі». 
Йдучи у фарватері ідеологічних конструктів кремлівських високо-
посадовців (православ’я як беззастережна антитеза Заходу), і 
Патріарх Кіріл, і предстоятелі УПЦ цілком відверто вітають 
«русский мир» і не приховують, що саме себе вважають його 
гарантом і вирішальним фактором «слов’янської єдності» [12]. 

Після смерті митрополита Володимира став значно жорсто-
кішим контроль з боку Московської патріархії за діями нового 
керівництва УПЦ, свободою виявлення думок, а особливо ж – за 
відкритими виступами духовенства з критикою проросійського 
політичного курсу ієрархів Церкви. Здійснені «кадрові чистки» 
певним чином посилили гуртуючу опозиційність у її лоні. 

Видимою ознакою внутрішньоцерковної кризи став початок 
переходу окремих громад УПЦ до юрисдикції УПЦ–КП. За 
інформацією директора Департаменту у справах релігій та на-
ціональностей Міністерства культури України А. Юраша Москов-
ський патріархат на користь Київського протягом 2014–2017 рр. 
покинули 39 громад та ще 2 приєдналися до УАПЦ. Окрім того, у 
2015–2016 рр. зафіксовано близько 30 випадків, коли частина 
громади виходила з УПЦ і реєструвала нову релігійну організацію. 
Такі переходи, що свідчать про зміну конфесійної належності, 
нерідко набирали крайньої форми, виливаючись у насильницьке 
захоплення храмів. Якщо до війни вони мали поодинокий характер 
і відбувалися через суб’єктивні персональні причини, не містили 
цивілізаційного, світоглядного підґрунтя, то з початком російської 
агресії проти України цей процес значно активізувався. Як наголо-
шує А. Юраш, «у найдраматичнішій ситуації опинилися священи-
ки УПЦ. Де-факто ця Церква залишається в Україні чи не єдиним 
легітимним офіційно визнаним формальним і неформальним реп-



 
 

152 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ        Випуск 3 – 4 (95 – 96)
 
резентантом російської духовної традиції. Таке становище викли-
кає стурбованість багатьох священнослужителів, які розуміють, 
що існувати Церкві так, як колись, тепер уже неможливо» [13]. 

Географія цих переходів постійно розширюється. Якщо на 
початку російсько-української війни цей процес переважно обме-
жувався західними і центральними регіонами, то сьогодні він 
охоплює і ті області (Запорізьку, Одеську, Полтавську, Сумську, 
Харківську, Херсонську), де позиції УПЦ вважаються традиційно 
превалюючими. Цей процес, що має внутрішньоцерковне під-
ґрунтя і є виявом протесту віруючих проти антиукраїнської позиції 
як місцевого духовенства, так і вищого церковного керівництва, не 
набув масового характеру. Втім, він став справжнім вибухом для 
церковного середовища, вплив якого на суспільство тепер і в 
майбутньому ще потребує своєї оцінки. 

Усі означені вище особливості сучасного стану УПЦ знайшли 
своє логічне підтвердження в тональності доповідей і виступів на 
Архієрейському соборі Руської православної церкви 29 листопа-
да – 2 грудня 2017 р., як, власне, і в змісті та характері ухвалених 
ним рішень. Спіч Патріарха Кіріла стосовно України не вирізнявся 
особливою оригінальністю і містив повтор тих самих тез, які вже 
неодноразово озвучувалися. Зокрема, війну в Україні він назвав 
«кривавим поділом», а УПЦ – переслідуваною, дискримінованою 
Церквою, яка, на його думку, «залишається єдиною силою, 
здатною об’єднати українське суспільство». «Мужня, зважена по-
зиція її Священноначалля, що не дозволяє втягнути Церкву в 
конфлікт ані на жодній з його сторін», на переконання пред-
стоятеля РПЦ, є тим «миротворчим подвигом», у якому «прояв-
ляється її любов до України, її справжній патріотизм». Водночас, 
«особливе занепокоєння» Патріарха викликано тим, що начебто 
«зростає тиск на Українську Православну Церкву з боку некано-
нічних релігійних груп, радикальних політичних сил та громад-
ських організацій України. Ведеться інформаційна кампанія проти 
Церкви. Як і раніше, продовжуються рейдерські захоплення храмів 
з вигнанням з них віруючих; судові рішення на користь 
постраждалих громад Української Православної Церкви не 
виконуються, влада найчастіше надає підтримку загарбникам; є 
спроби з боку певних політичних сил втручатися в питання 
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внутрішнього життя Церкви, перешкоджати реєстрації її громад, 
закріпити релігійну дискримінацію на законодавчому рівні» [14]. 

З доповіддю на Архієрейському соборі РПЦ виступив і 
митрополит Онуфрій. Навівши коротку статистичну довідку щодо 
сучасної інституційної мережі УПЦ, він зупинився на «важливих 
подіях» у житті Церкви у міжсоборний період (зокрема, 
«Всеукраїнська хресна хода миру, любові і молитви за Україну», 
3–27 липня 2016 р.; святкування 25-ліття Харківського Архієрей-
ського собору Української православної церкви в травні–липні 
2017 р., в рамках якого відбулися Хресні ходи в усіх єпархіях 
Церкви тощо). 

За висновком ієрарха, «попри погрози, перепони, залякування, 
а також відверту брехню засобів масової інформації Хресні ходи з 
молитвою про Україну стали безцінним досвідом і унікальним 
прикладом молитовного єднання православних українців зі всіх 
регіонів країни». Стосовно «збройного конфлікту на Сході Украї-
ни» митрополит Онуфрій підтвердив неодноразово задекларовану 
тезу про те, що, «залишаючись поза політикою і допомагаючи 
всім, хто потребує нашої допомоги», «Українська Православна 
Церква не припиняє закликати всіх до миру і злагоди, послідовно 
виступаючи за суверенітет, незалежність і цілісність Української 
держави». Предстоятель Церкви висловив «тверду віру» в те, що 
«конфлікт скоро припиниться», а «Українська Православна Церква 
стане силою, здатною з допомогою благодаті Святого Духа при-
мирити і об’єднати розрізнене Українське суспільство» [15, c. 1–4]. 

Чільне місце в порядку денному Архієрейського собору РПЦ 
посідало питання щодо «особливого статусу» УПЦ, зініційоване 
митрополитом Онуфрієм у своєму виступі: «… останнім часом 
активізувалися деякі громадсько-політичні сили, які здійснюють 
спроби дискредитувати Українську Православну Церкву в очах 
українського суспільства, спекулюючи її, як вони стверджують, 
«несамостійним» статусом». «Тому сьогодні, – продовжував далі 
ієрарх, – щоб запобігти подальшим спекуляціям, спрямованим на 
підрив авторитету Української Православної Церкви в очах 
мільйонів українців, є необхідним підкреслити особливий статус 
Української Православної Церкви, виокремивши його в Статуті 
Російської Православної Церкви». За його пропозицією до окремої 
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глави під назвою «Українська Православна Церква», мали увійти 
такі положення: 

1. Українська православна церква отримала незалежність та 
самостійність у керуванні відповідно до Визначення Архієрейсь-
кого собору РПЦ від 25–27 жовтня 1990 р. 

2. Українська православна церква є незалежною та самостій-
ною у власному керуванні з правами широкої автономії. 

3. У своєму житті та діяльності Українська православна 
церква керується Визначенням Архієрейського собору РПЦ від 
25–27 жовтня 1990 р., Грамотою Патріарха Московського та всієї 
Русі 1990 р. та Статутом про управління Українською православ-
ною церквою [15, c. 6–7]. 

Одностайне рішення про внесення поправок до Статуту РПЦ 
у ті його частини, які регулюють положення УПЦ, вочевидь зас-
відчує факт його попереднього погодження в патріарших палатах. 
В оперативному порядку схвально відгукнулися на нього офіційні 
особи Церкви. Зокрема, глава юрвідділу УПЦ о. Олександр Бахов 
зазначив, що «пропозиція Блаженнішого була підтримана Собором 
одноголосно! Статус незалежності та самостійності УПЦ з центром 
управління в м. Києві був підкреслений та закріплений окремою 
главою в Статуті РПЦ» [16]. Переможними реляціями вибухнула й 
низка популярних православних ресурсів, зокрема, «Православие 
и мир» («Архієрейський собор схвалив надання більшої самостій-
ності Українській Православній Церкві»), російська преса 
(«Московский Комсомолец» – «РПЦ визнала незалежність Україн-
ської Церкви»; «Известия» – «Руська Православна Церква офіцій-
но визнала незалежність Української Церкви») тощо [16]. Подібні 
оцінки московських ліберальних ЗМІ, назвавши їх «пустими 
вигадками», спростував прес-секретар самого Патріарха Москов-
ського протоієрей Олександр Волков: «Прийняті зміни є суто 
технічними і не означають змін статусу УПЦ МП. Усе, що 
стосується життя Української Православної Церкви, раніше було в 
загальній главі «Самокеровані Церкви». Зараз це винесено в окре-
му главу Статуту РПЦ. Зроблено низку доповнень, але, по суті, 
нічого не змінювалось» [17]. 

У цьому разі важко в чомусь заперечити офіційній особі 
Московської патріархії. Адже положення УПЦ, як і раніше, 



 

155 

ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України

регулюється Статутом РПЦ, юрисдикція якої «поширюється на 
осіб православного віросповідання, які проживають на канонічній 
території Російської Православної Церкви», до якої віднесено і 
Україну (глава I, п. 3). Митрополит Київський Онуфрій є постій-
ним членом Священного Синоду (глава V, п. 4), а архієреї УПЦ – 
членами Помісного і Архієрейського соборів (глава II, п. 3; глава III, 
п. 2), а отже, зобов’язані брати участь в їх роботі і виконувати їх 
рішення. Предстоятель УПЦ обирається єпископатом УПЦ та 
благословляється Патріархом Московським і всієї Русі (глава Х, п. 5). 
Ім’я предстоятеля УПЦ поминається в усіх храмах Церкви після 
імені Патріарха Московського (п. 6). Рішення про утворення та 
ліквідацію єпархій у складі УПЦ і про визначення їх тери-
торіальних кордонів приймаються Синодом УПЦ з подальшим 
затвердженням Архієрейським собором (п. 8). Цей пункт, як і 
вище наведені, суттєво обмежує автономність УПЦ тим, що поз-
бавляє Церкву самостійності у створенні нових кафедр, а отже, 
регулює і чисельність її єпископату. Статут РПЦ дозволяє УПЦ 
«дію власної вищої церковно-судової інстанції», залишаючи при 
цьому церковним судом вищої інституції для УПЦ суд Архієрей-
ського собору (п. 12). Зрештою, як і раніше, обов’язковими для 
УПЦ залишаються рішення Помісного і Архієрейського соборів [18]. 

Найбільш суттєвим елементом цього розіграного і гучно 
рекламованого спектаклю щодо надання УПЦ «особливого стату-
су», який не залишився непоміченим багатьма експертами, стало 
доповнення п. 4 глави Х нормою про те, що «центр управління 
Української Православної Церкви знаходиться в місті Києві». 
Очевидно, його можна пояснити намаганням Московської пат-
ріархії і ієрархів УПЦ спрацювати на упередження і обійти вимоги 
законопроекту №4511 від 22 квітня 2016 р. «Про особливий статус 
релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, 
яка визнана Верховною Радою України державою-агресором». 
Норми законопроекту пропонують також релігійним організаціям 
укладати з державою договори (угоди) щодо особливого статусу 
цих організацій за умови експертної оцінки їх реєстраційних 
документів незалежними спеціалістами. 

Зокрема, встановлюється обов’язковим погодження з держав-
ними органами кандидатів на вищі церковні посади та запрошених 
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іноземних релігійних діячів. Також у разі виявлення факту спів-
праці представників релігійної організації з терористами держава 
лишає за собою право припинити діяльність такої релігійної 
організації. «Його (законопроекту – Авт.) метою є захист національ-
них інтересів України через законодавче встановлення особливого 
статусу релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в 
державі-агресор», що, на думку авторів, «створить можливість 
уповноваженим державним органам України своєчасно виявляти 
та належним чином реагувати на потенційні деструктивні впливи 
зовнішніх чинників з використанням релігійних факторів і вплив 
на громадськість, а також порушень територіальної цілісності і 
державного суверенітету України» [19]. Очевидно, що автори 
ініціативи мали на увазі УПЦ, яка перебуває у канонічній єдності з 
Московським патріархатом. 

У висновку Головного науково-експертного управління Апа-
рату Верховної Ради України від 4 жовтня 2016 р. на згаданий 
проект Закону України зазначалося, що пропозиція законопроекту 
щодо надання «особливого статусу» з боку держави для одних 
релігійних організацій, на відміну від інших, може розцінюватись 
як втручання держави у діяльність церкви. Крім того, зазначена 
пропозиція порушує принцип рівності, визначений у ч. 5 ст. 2 
Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», 
який визначає, що усі релігії, віросповідання та релігійні органі-
зації є рівними перед законом і не допускається встановлення 
будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, віросповідання чи 
релігійної організації щодо інших. Враховуючи зазначене, а також 
низку інших зауважень, що стосувалися наявності недоліків тех-
ніко-юридичного характеру та внутрішньої термінологічної 
неузгодженості документа, Головне науково-експертне управління 
вважало, що зазначений законопроект за результатами розгляду у 
першому читанні доцільно відхилити [19]. 

Пропоновані законопроектом новели зазнали критики не лише 
з боку УПЦ, але й від експертів-релігієзнавців як «популістську 
спробу окремих політичних сил сподобатися виборцям» та «втручан-
ня нефахівців у врегулювання державно-церковних відносин» [20]. 
Очевидна суперечність положень законопроекту з чинними кон-
ституційними нормами залишає мало шансів на його схвалення 
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парламентом. Однозначну позицію з цього питання зайняв і 
Президент України, який у Щорічному Посланні до Верховної 
Ради «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 р.» 
заявив, що не підпише «законопроект, який зобов’язує погоджувати 
кандидатури священиків та єпископів з державною владою» [21]. 

Варто зазначити, що Архієрейський собор РПЦ 2017 р., 
скликаний у пам’ять Помісного собору 1917–1918 рр., демонстра-
тивно відкинув і дух, і літеру того дійсно Великого Собору 
історичної давнини. Адже його найважливішим рішенням стало 
відновлення соборності – наріжного принципу і центру ідентич-
ності Православної Повноти. А відтак – і відродження Помісних 
соборів, які нині РПЦ, як правило, скликає лише за потреби 
обрання нового предстоятеля. Тоді ж, у 1918 р., було ухвалено й 
«Положення про тимчасове вище управління Православною 
Церквою на Україні», яким запроваджувалася автономія Україн-
ської церкви. Цього ж разу керівництво РПЦ, очевидно на 
прохання очільників УПЦ, вирішило відреагувати на відторгнення 
українським суспільством «української політики» Московської 
патріархії та продемонструвати своєрідне «дистанціювання» УПЦ 
від Москви, схваливши окремий пункт про Українську церкву в 
Статуті РПЦ. По суті ж, його «оновлена» редакція істотно звужує 
права УПЦ, порівняно з тими нормами, які містить її власний 
Статут. З іншого боку, статутна новела – «центр управління УПЦ 
знаходиться в Києві» – не заступає того факту, що релігійна 
організація з центром управління в столиці України повною мірою 
підпорядкована релігійній організації з центром у Москві [22]. 

Наведені вище факти переконливо свідчать про відсутність 
будь-яких намірів Московської патріархії щодо забезпечення 
реальної самостійності УПЦ і демонструють її наполегливі 
прагнення й надалі тримати Українську православну церкву в 
орбіті своїх необмежених впливів. «Законсервованість» внутріш-
ньої ситуації в УПЦ, порівняно з процесами у всеправославному 
українському середовищі, є очевидною. Ризики церковного розко-
лу, суттєвих інституційних і соціальних втрат стоять на заваді 
подальшому руху на зближення з Москвою, а відсутність належ-
ного потенціалу проукраїнського сегмента не дозволяє рішуче 
заявити про розрив з Московською патріархією. При всьому 
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згортанні своєї видимої присутності в суспільстві УПЦ переживає 
складні і болісні внутрішні, часто невидимі ззовні, процеси само-
визначення, віросповідної, соціальної, політичної й культурної 
ідентифікації. 

Послідовно, чітко і виразно позиціонує себе як патріотична та 
народна Українська православна церква Київського патріархату 
(УПЦ–КП). В ситуації загострення політичних і соціальних 
суперечностей вона завжди займає зрозумілу її вірним позицію. 
УПЦ–КП упродовж усіх років війни виступала та виступає 
потужним мобілізаційним чинником суспільства, розглядає Росію 
як країну-агресора, відстоює реальну незалежність і територіальну 
цілісність України. Церква виконує сьогодні не лише важливу 
інформаційну (поширення правди про Україну, боротьбу україн-
ського народу за свою свободу та незалежність на міжнародній 
арені), але й дипломатичну місію. Київська патріархія налагоджує 
співробітництво з європейськими представницькими структурами, 
контактує з іноземними амбасадами, розвиває діалог зі Вселен-
ським патріархатом, комунікує із представниками помісних право-
славних церков. 

Свідченням зростаючого суспільного визнання і підтримки 
УПЦ–КП та їх суттєвою втратою УПЦ є і процеси, пов’язані з 
конфесійно-церковним самовизначенням вірних. На підставі кіль-
карічних спостережень Соціологічна служба Центру Разумкова 
фіксує сталу тенденцію збільшення кількості прихильників УПЦ–
КП (від 12,1% у 2000 р. до 28,7% у 2018 р.) з одночасним їх 
зменшенням в УПЦ (від 23,6% у 2010 р. до 12,8% у 2018 р.) серед 
усіх опитаних. Ці зміни ще очевидніші серед тих, хто відніс себе 
до послідовників православ’я: у 2018 р. прихильниками УПЦ–КП 
назвали себе 42,6% (у 2000 р. – 18,4%) – проти 19,1% (у 2010 р. – 
34,5%) прихильників УПЦ. 

Примітно, що найбільше зменшення кількості прихильників 
УПЦ, порівняно з 2010 р., відзначається серед усіх опитаних 
насамперед на Півдні – майже втричі (з 42,6% до 14,7%), а також у 
Центрі (22,2% і 17,7%, відповідно) країни. Натомість кількість 
вірних УПЦ–КП серед усіх опитаних найбільш помітно, порівняно 
з 2010 р., зросла в усіх регіонах (на Півдні – від 8,5% до 36,0%, на 
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Заході – від 20,3% до 64,1%, в Центрі – від 17,4% до 48,2% та на 
Сході – від 12,5% до 24,3%, відповідно). 

Важливим показником суспільного визнання окремих церков 
є і виявлений громадянами рівень довіри до них. Як з’ясувалося, 
найбільшу довіру серед них має УПЦ–КП (37,8% респондентів), 
УПЦ користується довірою 11,7% опитаних, а УГКЦ – 9,2%. 
Варто при цьому зазначити, що рівень довіри до окремих церков є 
відчутно нижчим від вказаного вище рівня довіри до церкви як 
інституту (59,8%), Довіра до церков має виразні регіональні 
особливості. Так, на Заході найбільше довіряють УПЦ–КП (36,6%) 
та УГКЦ (37,0%) і лише 5,1% УПЦ. У Центрі та на Півдні країни 
за довірою громадян явно переважає УПЦ–КП (47,9% та 43,3%, 
відповідно), УПЦ – відповідно, 11,1% і 8,8%, УГКЦ – 0,5% і 0,8%, 
відповідно. На Сході країни рівень довіри до УПЦ–КП та УПЦ 
майже однаковий (22,0% і 19,9%, відповідно), УГКЦ – 0,6%. У 
Східному регіоні найбільше тих, хто не довіряє жодній церкві 
(36,8%), а найменше – в Західному (3,6%). Привертає увагу та 
обставина, що кількість тих, хто найбільше довіряє УПЦ–КП, 
помітно перевищує кількість її вірних (37,8% і 28,7%, відповідно), 
тоді як частки тих, хто довіряє УПЦ і УГКЦ, мало відрізняються 
від часток вірних цих церков. Поясненням цьому може бути той 
факт, що УПЦ–КП найбільше довіряють 34,0% тих, хто вважає 
себе «просто християнином», а також 23,7% тих православних, які 
не відносять себе до жодної з православних церков. 

Найвищий рівень довіри до глав найчисельніших церков в 
Україні має Патріарх Київський і всієї Руси-України – Філарет. 
Тією чи іншою мірою йому довіряють 42,5% усіх опитаних – 
проти 19,5% тих, хто йому не довіряє (баланс довіри/недовіри 
становить +23,0%). 

Найчастіше Патріарху довіряють жителі Заходу, Центру та 
Півдня країни (62,1%, 46,5% та 38,3%, відповідно), де баланс 
довіри/недовіри становить, відповідно, +52,8%, +31,3% та +22,0%. 
Лише на Сході баланс довіри до нього є негативний (–15,2%). 

Водночас, митрополиту Київському і всієї України Онуфрію 
довіряють 31,6% опитаних, не довіряють – 25,7% (баланс дові-
ри/недовіри становить +5,9%). Довіру виявляють частіше жителі 
Півдня (37,8%), Центру (36,1%) та Заходу (32,9%), меншою мірою – 
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Сходу країни (21,4%). В усіх регіонах, за винятком Сходу (–14,1%), 
довіра тією чи іншою мірою переважає рівень недовіри. Пред-
стоятелю УПЦ однаково часто висловлюють довіру як прихиль-
ники самої УПЦ (46,5%), так і УПЦ–КП (47,8%), при цьому вірні 
УПЦ–КП рідше висловлюють йому недовіру (19,4%), ніж вірні 
УПЦ (25,5%). Характерно, що 28,0% прихильників УПЦ заявили, 
що не знають її предстоятеля або не визначились у ставленні до 
нього в параметрах довіри/недовіри. Досить виразно, порівняно з 
2017 р., змінилося ставлення до митрополита вірних УГКЦ: якщо в 
минулому році баланс довіри/недовіри до нього з їхнього боку 
становив +7,1%, то наразі він становить –27,0%. 

Досить суттєво знизилася в Україні довіра до Патріарха Мос-
ковського  і всієї Русі Кіріла (44,4% у 2010 р. та 15,3% у 2018 р.). 
При цьому баланс довіри/недовіри становить – 29,3% і в усіх 
регіонах є негативним. Найчастіше йому не довіряють жителі 
Заходу (65,1%) та Центру (43,9), меншою мірою – Сходу (34,2%) 
та Півдня (29,9%) країни. 

Отже, УПЦ–КП зі своєю незмінною активною патріотичною 
позицією найбільше відповідає тим наративам, які і раніше 
проповідувала. Попри те, що у складних ситуаціях, продукованих 
драматичними подіями війни, її вірним і священнослужителям не 
завжди вистачає виваженості і терпимості, Церква загалом 
демонструє такі зразки міжхристиянської єдності, які по праву 
варто вважати ознаками оновленого православ’я. Свідченням 
цьому є зростаюча підтримка народу, довіра і прихильність 
суспільства, яка в останні роки перевершила довіру до УПЦ, яка за 
кількістю громад в 2,4 раза перевищує УПЦ–КП. 

Надто складними і драматичними процесами супроводжу-
валося відродження на зламі 1980–1990-х рр., як і подальша 
інституалізація у період незалежності Української держави, 
Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Вихід з 
підпілля греко-католиків, перехід до УГКЦ більшості галицьких 
православних парафій, як і радикалізація тут національного руху, 
за оцінкою В. Єленського, стали серйозним викликом для тієї 
частини населення регіону, для якої православна ідентичність була 
не менш важливою, ніж ідентичність національна [23, c. 46]. 
Адекватною відповіддю православних Галичини на подібний 
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виклик й стало створення УАПЦ, що презентувала себе як справді 
Українська церква, незалежна від закордонних центрів, насамперед 
Москви і Риму. Її відродження цього разу відбувалося в Галичині й 
у Києві, тоді як у 1917–1921 рр. базою Церкви була Наддніпрян-
ська Україна. Довершення розбудови УАПЦ й обрання Патріархом 
митрополита УАПЦ в США Мстислава (Скрипника) пов’язують з 
ухвалами Собору УАПЦ, який відбувся в Києві 5–6 червня 1990 р. 
На початок 1991 р. в Україні діяло вже 811 зареєстрованих об’єднань 
Церкви, 96% яких знаходилося у трьох галицьких областях [24, с. 41]. 

Досить виразно як політично вмотивованими видавалися 
події, пов’язані зі спробою реалізації у гранично стислі терміни 
проекту об’єднання УПЦ і УАПЦ. 23 червня 1992 р. група 
керівних діячів двох церков за участі народних депутатів та 
представників громадськості утворили Комітет захисту українсь-
кого православ’я. Об’єднавчий Собор, який відбувся під патро-
натом Президента України Л. Кравчука 25–26 червня, проголосив 
утворення Української православної церкви Київського патріар-
хату, обрав її очільником патріарха УАПЦ Мстислава (без 
погодження з ним) та його заступником митрополита Філарета. 
Однак рішення Собору не були підтримані чільними єпископами 
УАПЦ. Як згодом з’ясувалося, не визнав цього об’єднання і сам 
Патріарх УАПЦ Мстислав (Скрипник) [25, с. 6]. 

Як наслідок, Православній церкві в Україні так і не вдалося 
утвердитися в автокефальному статусі, що був би визнаний 
православним світом. Рішучий опір церковного центру (Москов-
ської патріархії, підтримуваної союзною владою і, ще більшою 
мірою, – керівництвом Російської Федерації), який зберігав дієві й 
легітимні з погляду канонічного права важелі впливу на ситуацію 
в Україні; відсутність у церковному праві механізму надання 
автокефалії; брак зацікавленості в розриві з Москвою серед самої 
української православної ієрархії (бодай тою мірою, якою цього 
прагнули світські еліти), як і тиску з боку віруючих (за винятком 
західноукраїнських єпархій), який спонукав би до розриву з РПЦ, – 
усі ці та інші обставини робили проблему автокефалії українського 
православ’я нерозв’язною в осяжній перспективі. Як зауважує 
В. Єленський, «великий український компроміс старої номенкла-
тури й національно зорієнтованих політиків нової хвилі, що 
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уможливив реальне утвердження української незалежності після 
референдуму 1 грудня 1991 р., у церковній сфері не вдався із 
самого початку» [26, с. 397]. 

З істотним посиленням присутності УАПЦ у релігійному ком-
плексі Галичини (на початок 1992 р. – 1339 громад, майже 90% від 
їх загальної кількості в Україні) та виходом на конфесійну сцену 
УПЦ–КП (з 1992 р.) відбулися суттєві зміни в конфігурації і 
масштабах міжцерковних конфліктів. Якщо до середини 1992 р., за 
незначними винятками, суб’єктами протистояння були православ-
ні і греко-католики, то надалі кардинального загострення, насам-
перед на майновому ґрунті, набули відносини між православними. 

Втягування у міжправославний конфлікт дедалі більш серйоз-
них церковних ресурсів зумовило його тотальний характер. На 
відміну від сторін православно–греко-католицького конфлікту, які 
не ставили собі за мету цілковитого знищення структури супро-
тивної церкви, суб’єкти міжправославного конфлікту не бажали 
миритися зі самим фактом обопільного існування і кожний праг-
нув до ліквідації іншого. Таким чином, міжправославний конфлікт 
від самого початку набув ірраціонального забарвлення і ставав все 
більш небезпечним. До того ж, міжправославний конфлікт, на 
відміну від православно–греко-католицького, обмеженого терито-
рією чотирьох областей (Закарпатської, Івано-Франківської, Львів-
ської і Тернопільської), мав усі перспективи поширення якщо не 
на всю країну, то принаймні на дуже значну її частину. 

Усе більш виразного окреслення набувають ресурси конфлік-
туючих сторін. Сильно поступаючись УПЦ в єдності з Москов-
ським патріархатом за кількісними параметрами релігійного 
комплексу (кількість єпархій, храмів, монастирів, священиків та 
чернецтва), УПЦ–КП, маючи дійову підтримку з боку адміністра-
ції Президента Л. Кравчука, Верховної Ради, національно орієнто-
ваного спектра українського політикуму, ЗМІ, парамілітарних 
груп, діяла досить наступально і часом агресивно. УПЦ обрала 
переважно оборонну тактику. УАПЦ українська влада ігнорувала, 
всіляко притлумлювала її церковний статус, зводячи інституційну 
структуру Церкви в офіційній статистичній звітності до «релігій-
них громад, які мають назву автокефальних». 
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Попри зменшення з роками кількості населених пунктів, 
охоплених протистоянням на релігійному ґрунті, вони і надалі 
нерідко набували досить гострих форм, викликаючи доволі 
негативний суспільний резонанс. Напруга православно–греко-
католицького та міжправославного конфліктів почала спадати 
лише з кінця 1990-х рр. Поступовому згасанню конфліктів на 
релігійному ґрунті сприяло усвідомлення ієрархами церков 
необхідності нормалізації міжконфесійних відносин, пом’якшення 
майнової проблеми у зв’язку з активним будівництвом храмів, 
формування у країні діалогових майданчиків (засновано Все-
українську Раду церков і релігійних організацій, 1996 р.; підписано 
Меморандум про відмову від силових дій у міжконфесійних 
відносинах, 1997 р.). Утім, усі ці заходи, дещо «гуманізувавши» 
міжконфесійні протистояння та блокувавши найнебезпечніші 
сценарії розвитку подій, не могли вповні розв’язати проблему 
наявних конфліктів, не торкаючись їх глибинних коренів. 

Драматичні події в Україні, пов’язані з анексією Криму, 
збройним конфліктом на Сході країни, з новою силою актуалі-
зували проблему міжконфесійних  суперечностей і церковних по-
ділів. Ще з часу Революції Гідності більшість віруючих УАПЦ 
разом зі своїм священноначаллям, як, насамперед, і УПЦ–КП, 
УГКЦ, прийнявши цінності громадянського суспільства, іденти-
фікували себе зі своїм народом, продовжують надання допомоги 
фронту і духовну опіку захисникам Вітчизни. 

Порівняно з 1992–2000 рр., коли УАПЦ у зв’язку зі зміною 
юрисдикційної підпорядкованості на користь УПЦ–КП втратила 
475 громад (насамперед в Івано-Франківській, Львівській та 
Тернопільській областях), Церква помітно розширила як за кіль-
кісними, так і якісними параметрами свою інституційну мережу. 
Станом на 1 січня 2018 р. вона налічувала 1 211 організацій, у 
тому числі 1167 релігійних громад. 

Водночас, УАПЦ і надалі переслідують як старі, так і набуті в 
останні роки проблеми і суперечності. Насамперед, Церква, части-
на її вірних і священноначалля перебувають в активному пошуку 
своєї релігійної ідентичності і самовизначеності. Свідченням 
цьому є перехід упродовж 2014–2017 рр. до УПЦ–КП близько 100 
її об’єднань [13].  
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Уже доконаним фактом є й наявність внутрішньоцерковного 
розколу – утворення та функціонування у межах Харківсько-
Полтавської єпархії УАПЦ УАПЦ (оновлена), як її найменовано в 
офіційній статистичній звітності Департаменту у справах релігій 
та національностей Міністерства культури України. На 1 січня 
2018 р. вона налічувала 28 громад, які функціонують у Полтав-
ській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, Київ-
ській, Миколаївській та Черкаській областях. 

Від 2015 р. Харківсько-Полтавська єпархія УАПЦ проводить 
об’єднавчий діалог з УГКЦ. У квітні 2017 р., рівно за чверть 
століття після першого Собору відновленої єпархії, відбувся її 27-й 
Собор, у роботі якого брав участь і глава УГКЦ Патріарх Свято-
слав (Шевчук). Делегати звернулися до Папи Франциска з листом, 
у якому підтвердили намір до здобуття адміністративної єдності й 
повного сопричастя з УГКЦ [27]. 29-й Собор  Харківсько-Полтав-
ської єпархії УАПЦ (28 березня 2018 р.) схвалив стратегічний план 
розвитку єпархії на перехідний період «Розвиток у діалозі», в 
обговоренні якого взяв участь координатор Стратегії розвитку 
УГКЦ до 2020 р. в Київській архієпархії УГКЦ протиієрей Василь 
Чудійович. Виступаючи на Соборі, архієпископ Харківсько-Пол-
тавської єпархії зазначив, що «УГКЦ з кінця XIX ст. успішно 
проводить процес відновлення автентичного київського обряду і є 
найближчою до київської традиції частиною нашої помісної 
християнської спільноти». Пояснюючи засади, на яких єпархія 
єднається з УГКЦ, він, зокрема, зазначив, що у питанні єдності 
Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ з УГКЦ ідеться не про 
переходи в іншу конфесію чи приєднання до неї, а «про братні 
поради щодо відновлення євхаристійної та адміністративної 
єдності між двома Церквами». Собор звернувся до глави УГКЦ 
Патріарха Святослава з проханням представляти інтереси єпархії у 
Всеукраїнській Раді церков і релігійних організацій, а також 
підтримав проект стажування настоятелів парафій у кращих 
церковних громадах галицьких єпархій УГКЦ [28]. 

Не надають УАПЦ авторитету та належної суспільної під-
тримки перманентні гучні скандали навколо деяких єпископів, а 
головне – підозри і звинувачення у промосковській позиції її 
очільників, укотре висловлені Патріархом Київським і всієї Руси-
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України  Філаретом [29]. Черговою підставою для таких звинува-
чень став опублікований на сайті Фонду блаженної пам’яті Митро-
полита Мефодія 3 березня 2018 р. лист нібито адресований пред-
стоятелем УАПЦ митрополитом Макарієм (Малетич) від імені 
Архієрейського собору УАПЦ Патріарху РПЦ Кірілу з проханням 
«відродити давню Галицьку митрополію як нову Помісну Церкву» 
та підтвердити єпископські хіротонії, здійснені в УАПЦ у період з 
7 квітня 1990 р. по 3 листопада 1996 р. 

Попри офіційне спростування патріархією УАПЦ такої інфор-
мації, цей факт набув відповідного розголосу у ЗМІ, експертному 
середовищі. Зокрема, відомий релігієзнавець і філософ О. Саган 
підтвердив нуртуючі серед кліриків УАПЦ ідеї відновлення Гали-
цької митрополії (1302, 1341, 1371 років), яка мала юрисдикцію 
лише Константинопольського патріархату. Експерт зауважує при 
цьому, що риторика про Галицьку митрополію – це давня ідея 
Московської патріархії про автокефальний рух як явище суто 
галицьке, не властиве іншим регіонам. Отже, плани її реалізації 
можуть бути здійснені саме через залучення УАПЦ, об’єднання 
якої у переважній більшості локалізовані у межах галицького та 
подільського регіонів (близько 70% усіх громад Церкви знахо-
дяться у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмель-
ницькій та Вінницькій областях). Як зазначає О. Саган, поява 
Галицької митрополії може бути цікавою для Московської 
патріархії з таких причин: 

1. У часи існування Галицької митрополії до неї належали і 
нинішні польські єпархії – Перемиська та Холмська, а наприкінці 
ХIV ст. – і Молдавські єпархії. Звідси, відновлення митрополії 
стане ще одним джерелом напруги між Польщею, Молдовою та 
Україною. 

2. В умовах швидкої втрати на теренах Західної України 
парафій УПЦ у юрисдикції Московської патріархії остання фінан-
сово протегує УАПЦ і делегує їй у регіоні свої повноваження. 

3. Галицька митрополія, уразі свого відновлення, могла б 
стати своєрідною «канонічною» резервацією як для українофіль-
ського крила УПЦ, так і для незадоволених тими чи іншими 
обставинами кліриків УПЦ–КП [30]. Зрозуміло, що подібні 
документи, яким є звернення предстоятеля УАПЦ митрополита 
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Макарія до Патріарха РПЦ Кіріла, уразі його автентичності, не 
з’являються без детального погодження зацікавлених сторін. А 
аргументи, викладені на користь такого зацікавлення, видаються 
досить переконливими. 

Як суто національною, розуміючи під тим переважно тради-
ційну церкву українського населення Галичини, що зробила 
вагомий внесок у формування етнорелігійної ідентичності україн-
ців-галичан, їхньої патріотичної позиції на етапі творення та 
утвердження Української держави, позиціонує себе сучасна 
Українська греко-католицька церква (УГКЦ). Релігійна мережа 
Церкви інтенсивно зростала в Галичині напередодні та упродовж 
першої декади незалежності, досягши згодом рівня насиченості й 
стабільності. Навіть залишаючись переважно регіональною, УГКЦ 
поволі розширює мережу своїх організацій й у нетрадиційних для 
греко-католицизму регіонах (на початок 2018 р. в Україні налічу-
валося 3433 греко-католицьких громад), демонструє високий 
рівень самооцінки своєї ролі у процесах національного і держав-
ного творення. З греко-католицизмом ідентифікують себе 9,4% 
опитаних громадян (7,6% у 2000 р.), позитивне ставлення до нього 
висловлюють 41,7% (31,4% у 2000 р.), негативне – лише 3,6%. 
Верховному архієпископу Києво-Галицькому Святославу (Шевчу-
ку) довіряють 30,2% респондентів (баланс довіри/недовіри стано-
вить +13,1%), а серед вірних греко-католиків – 86,8%, не довіря-
ють – лише 0,5%. Більшість вірних УГКЦ (57,4%) є прихильни-
ками національної орієнтованості церкви та релігії, у той час коли 
серед усіх опитаних цей показник становить 33,5%. 

Як і будь-яка інша, УГКЦ вочевидь відчуває виклики глобаль-
ного масштабу, намагається рухатися за усталеним стратегічним 
планом. Інтелектуали Церкви реалізовують новий інтерактивний 
проект «Відкрита церква», у межах якого порушуються нові й 
важливі для суспільства теми.  

Серйозною проблемою для УГКЦ було і залишається питання 
внутрішньої як інституційної, так і сутнісної стабільності. Виклик 
такій стабільності становить проблема ідентичності УГКЦ, яка 
всередині Церкви формулюється запитанням: це православна чи 
католицька церква, «східна» чи західна? Наявність різних 
сегментів з відмінними відповідями на це запитання унаочнює 
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існуючу амбівалентність ідентичності УГКЦ, продукує внутрішню 
напругу та конфлікти. Фрагментація греко-католицького середови-
ща по лінії традиціоналістів – консерваторів (включно з правими 
націоналістичними політичними силами) та так званих «лібералів» 
(до них зараховують, зокрема, осередок Українського католиць-
кого університету) посилює відцентрові тенденції та поглиблює 
кризові явища всередині Церкви, які, своєю чергою, негативно 
позначаються на їх конструктивному потенціалі [31, c. 633, 634]. 

Усвідомлення необхідності протистояти глобальним зовніш-
нім викликам в ідеалі може загальмувати загострення внутрішніх 
суперечностей і спонукати до консолідації всередині Церкви. Втім, 
успіх такої справи буде залежати від подолання тою чи іншою 
мірою низки проблем, насамперед тих, які склалися історично. 

 Сформованій у провінційному гетто трьох імперій (Австро-
Угорської, Російської та радянської), УГКЦ судилося впродовж 
століть стати гнаною, бути підданою жорстким денаціоналізацій-
ним процесам та політичним переслідуванням. Попри всі згадані 
труднощі Церква вкотре в своїй драматичній історії виявила 
нечувану життєздатність, внутрішній потенціал до відродження, 
збереження національно-релігійної зорієнтованості та самобут-
ності. Як Церква діаспори, розсіяних по всьому світу українців, – 
греко-католиків, вона зберегла свою вірність втраченій Батьків-
щині; як Церква катакомбна, вона протистояла спробам відірвати 
себе від Вселенської церкви і Святого Престолу. На сучасному 
етапі поступового зближення з метою об’єднання цих двох 
сегментів релігійної спільноти світоглядні суперечності були 
просто неминучі. Вони даються взнаки донині. Намагаючись зба-
лансувати та пом’якшити ці суперечності, керівництво Церкви не 
полишає зусиль отримати від Ватикану визнання юрисдикції глави 
УГКЦ над зарубіжними структурами Української католицької 
церкви в Австралії, країнах Північної та Південної Америки, 
Західної та Центральної Європи. 

Процес повернення і відновлення церковної цілісності та 
єдності, як власне і сама УГКЦ, завжди були заручниками 
стосунків Москви і Ватикану, тривалого в часі протиборства двох 
релігійно-духовних центрів, кожен з яких, відповідно, мав забез-
печувати домінування в українських землях православ’я і като-
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лицизму. Не в останню чергу доля греко-католицького, як, власне, 
й римо-католицького культів залежала від здатності Ватикану 
балансувати між Заходом і Сходом, взаємна недовіра, підозри та 
звинувачення яких за умов «холодної війни» переросли на жорстке 
протиборство двох світових систем. 

Розуміння важливості ведення діалогу між Святим Престолом 
і Москвою, між Святим Престолом і Московською патріархією 
визріло надто пізно, а саме – тоді, коли в 1958 р. кардинал Рон-
каллі став Папою Іоанном ХХIII. Його заклик до миру від 10 ве-
ресня 1961 р., звернений до глав усіх держав світу, викликав 
позитивну реакцію й кремлівського керівництва. Наслідком пев-
ного налагодження стосунків стали результати Другого Ватикан-
ського собору (1962–1965 рр.), декрет про екуменізм та обопільне 
зняття анафем між православними та католиками [32, c. 638, 639]. 
Втім, епохальні рішення не мали свого подальшого позитивного 
розвитку: вкотре внаслідок потужного втручання політики діалог 
виявився замороженим. Немає підстав говорити, що за понад 
півстолітній період справа православно–католицької єдності, яка б 
мала вирішальне значення для загальної християнської єдності, 
серйозно просунулась. 

Релігійні координати сучасних глобалізаційних викликів 
мають свій безпосередній український контекст. Війна на Сході 
країни, крім усього іншого, загострила церковні суперечності. 
Зокрема, з новою силою, беручи до уваги політику Ватикану, 
спрямовану на зближення з Московською патріархією, зазвучало 
«уніатське питання». Можна погодитися з намірами Папи Фран-
циска щодо відновлення діалогу як чергового кроку до християн-
ської єдності. Але важко відмовити йому у нерозумінні того факту, 
що поблажливе ставлення до діяльності Москви ніколи не 
спрацьовувало: Кремль і РПЦ розглядають екуменічне питання 
виключно з геополітичної точки зору, за якої пріоритетом висту-
пає не християнська єдність, а усунення конкурентів. 

За загальною оцінкою українських експертів «гаванські ком-
проміси» Папи Франциска, що виразно проглядаються в ухвалених 
документах під час його зустрічі в Гаванському аеропорту з 
Патріархом Кірілом 12 лютого 2016 р., мають мало що спільного з 
власне екуменізмом: більшою мірою вони нагадують політичний, 
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а не духовний союз з державною релігією Кремля [33]. Гаванська 
декларація – досить складний і еклектичний документ. «Ми брати, 
а не конкуренти», туга за втраченою єдністю і заклик до її віднов-
лення – внесок католицької сторони, а метод «уніатизму», «сторо-
ни конфлікту в Україні», «подолання схизми між православними 
України на основі канонічних правил» – витвір Московської 
патріархії. Московські драфти цієї Декларації, які все ж не 
потрапили в остаточний текст, – і згадування про «розкольників», і 
засудження «плодів унії», тобто УГКЦ. Піддані забуттю Північна 
Корея, Судан, Еритрея, Іран, Туркменістан як регіони переслі-
дування християн. Водночас, згадані Північна Африка та Близький 
Схід, зокрема, Сирія, де з метою «захисту християн» Росія веде 
«священну війну», що є її чудовою легітимацією. 

Надзвичайно сміливо як для католицького ієрарха і досить 
принципово висловився стосовно Гаванської декларації глава 
УГКЦ Патріарх Святослав (Шевчук). Вона, на його переконання, 
відбілює Московську патріархію, яка підтримує російську агресію 
проти України, і сакралізує війну в Сирії, не вказує на Російську 
Федерацію як на агресора і розпалювача війни та покладає спільну 
відповідальність на агресора і сторону, яка чинить спротив агресії. 
Імпліцитно Святослав стверджує, що Декларація суперечить 
Соціальній доктрині Католицької церкви. Натомість жертовність 
мучеників віри ХХ століття (греко-католики – Авт.), котра для 
когось видається каменем спотикання у зовнішньополітичних 
конструктах, є підвалиною, на якій зводиться майбутнє всіх 
християн. Водночас, глава УГКЦ обіцяє, що його Церква, яка 
пережила не одну подібну заяву, переживе і цю [34]. 

Повертаючись до теми «уніатизму», варто відзначити, що на 
нинішньому етапі католицько–православного діалогу цей термін 
втратив будь-який богословський характер і містить лише 
політичний відтінок. РПЦ, а ще більше інші православні церкви, 
не мають жодних проблем з різними східнокатолицькими церква-
ми, особливо тими, які зосереджені на Близькому Сході: як 
Патріарх Кіріл, так й інші високі чини РПЦ беруть участь у 
спільних молитвах і екуменічних зустрічах зі східнокатолицькими 
патріархами, але не з главою УГКЦ. Можна з впевненістю гово-
рити, що вибірковість використання цього терміна з боку 
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Московської патріархії лише до деяких східнокатолицьких церков 
(насамперед УГКЦ) та його політичне прочитання застосовується 
лише до тих, хто, на думку очільників РПЦ, перебуває в межа 
їхньої «канонічної» території. 

Попри те, що Папа Франциск, за словами офіційного прес-
релізу, назвав звинувачення УГКЦ в «уніатизмі» безпідставними, 
його важко запідозрити в особливій прихильності й зацікавленості 
інтересами українських греко-католиків. Його політика щодо 
України взагалі й УГКЦ зокрема на загал збігається з політикою 
Римської курії, ставлення якої до унії й України, перебуваючи під 
очевидними формуючими впливами Польської католицької 
церкви, є, м’яко кажучи, неоднозначним: зазвичай вона звикла 
бачити в унії «перешкоду», а не «можливість». Останні оцінки 
українських подій з боку Святого Престолу, висловлені, зокрема, 
нунцієм Гуджеротті і деякими римо-католицькими єпископами в 
Україні, підозріло звучать в унісон офіційній УПЦ та її москов-
ським кураторам і прозоро натякають на відродження «Остпо-
літік», яка зазвичай мала трагічні наслідки для українських греко-
католиків. Досить наполегливими є і намагання окремих поль-
ських (чи польського походження) римо-католицьких єпископів 
донести до Риму і заручитися його підтримкою своєї позиції у 
питанні польсько-українського примирення. Згідно з нею, має від-
бутися не примирення між народами, а радше покаяння 
українського. 

Є підстава стверджувати, що посилення крайніх націоналіс-
тичних тенденцій у нинішній Польщі і, зокрема, серед окремих 
польських римо-католицьких кіл викликають серйозну тривогу у 
Ватикані. Існують сумніви і щодо цілковитої готовності Папи 
Франциска легко принести у жертву екуменічному діалогу з 
«православними братами» той крихкий баланс українських, 
російських і польських національно-конфесійних інтересів, що 
довго й ретельно вибудовувався двома попередніми понтифіками – 
Іоанном Павлом II (1978–2005) та Бенедиктом XVI (2005–2013). 

 Утім, відсутність чітко сформульованої позиції Ватикану, як, 
власне, і самого Папи Римського, з порушених питань викликають 
глибоке розчарування багатьох вірних УГКЦ, а певною частиною 
греко-католицької спільноти розцінюються як нова «зрада». Все це 
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реально загрожує загостренням суперечностей всередині самої 
УГКЦ, радикальною актуалізацією задавнених проблем, насам-
перед, статусу патріархату і його змісту. Адже незаперечним є той 
факт, що багато хто в УГКЦ, насамперед у діаспорі, бачать у 
цьому статусі не просто «данину східній традиції», а фактичну 
незалежність від Ватикану. І будь-яке чергове посилення про-
московських чи/та пропольських настроїв у Ватикані усвідомлю-
ється греко-католицькою спільнотою як нехтування її інтересами, 
а відтак неминуче провокує чергову внутрішньоцерковну напругу, 
яка, за тих чи інших обставин, може обернутися розколом [33]. 

В умовах реально існуючих вищеозначених викликів доволі 
актуальним видається питання майбутньої долі УГКЦ. Серед 
багатьох чинників, які визначають відповідь на нього, неабияке 
значення має фактор чинного глави Церкви Патріарха Святослава 
(Шевчука), його авторитету та спроможності консолідовувати 
греко-католицьку спільноту. Блаженніший Святослав є заручни-
ком не лише складних геополітичних обставин, що супроводжу-
ють життєдіяльність ввіреної йому Церкви, але й того величезного 
запиту і сподівань на дієздатність католицького лідера, сформу-
льованих вірними греко-католиками й українським суспільством 
ще за часів блаженнішого Патріарха-емерита, кардинала Любо-
мира Гузара. 

Особистість Любомира Гузара завжди додавала УГКЦ знач-
них переваг  і нерідко вирішальних. Його мудрість, авторитет, від-
критість до світу спонукали дуже різних людей відчувати прихиль-
ність до всієї Церкви, допомагали пом’якшувати суперечності 
всередині неї. Маси віруючих і невіруючих, католиків і право-
славних, які прийшли попрощатися з Патріархом Гузаром не 
тільки в католицькому Львові, а й у православно-світському Києві, 
стали демонстрацією впливу Греко-католицької церкви в Україні, 
свідченням незаперечного морального авторитету покійного для 
всіх українців. 

Тож подальші перспективи УГКЦ багато в чому залежать від 
здатності її очільника зберегти і примножити Гузарову спадщину, 
забезпечити відновлення церковної цілісності та єдності, зростан-
ня Церкви як способом зміцнення її структур та інституцій, так і 
шляхом активного пропагування та практичного втілення ідеалу 
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відкритості й «релігійної світськості», наповнення форм суспіль-
ного буття християнським змістом. 

Таким чином, аналіз процесів, що визначають сучасний стан 
українського православного комплексу, засвідчує наявність сталої 
тенденції змін балансу сил на релігійно-церковному полі країни, 
суспільних конфесійних преференцій, актуалізацію задавнених 
міжконфесійних розділень, значного послаблення раніше напра-
цьованого потенціалу міжцерковного діалогу та всеправославного 
порозуміння. Водночас, процес «повернення релігії» в Україні 
триває, й питома вага тих, хто виявляє свою ідентичність за допо-
могою релігійних символів, увесь час зростає. Крім того, ерозія 
давніх суспільних цінностей, які зберігають значення лише для 
невеликих анклавів населення, різновекторність соціокультурних 
переваг, наростання політичної диференціації та соціальної 
нестабільності за дефіциту інтегруючих ідей актуалізують пошук 
наскрізних стрижнів національної конструкції, серед яких поважне 
місце займали і релігійні. У ролі одного із них серйозно роз-
глядається Українська помісна православна церква (УПНЦ), а 
якщо ширше – місія релігії і релігійних інституцій у творенні україн-
ської громадянської нації, зміцненні української державності, 
консолідації українського суспільства. 

Проблема помісності українського православ’я належить до 
суспільно значущих і дискутованих із різною інтенсивністю тем, 
особливо від моменту поновлення незалежності України в 1991 р. 
Однак, якщо в 1990-х та першій декаді 2000-х років утвердження 
УППЦ аргументувалося посиланням на багатовікові змагальні 
традиції українців за автокефалію власної церкви, необхідністю 
наслідування досвіду держав, де православ’я виступає превалю-
ючим віросповіданням, канонами Святого Письма та церковним 
правом, то сьогодні риторика принципово інша: це питання 
виходить за культурно-історичні та суто церковні межі і розгля-
дається крізь призму національної безпеки та зміцнення незалеж-
ності Української держави. 

Саме такі пріоритетні акценти в аргументації утвердження 
автокефалії національної Православної церкви в Україні прозву-
чали у доповіді до Щорічного Послання Президента до Верховної 
Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 
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2017 році» [21, c. 310]. У Посланні Президента України, зокрема, 
зазначалося, що конституювання Української помісної православ-
ної церкви (УППЦ) створить для України низку переваг, а саме: 

1) з огляду на православну більшість українського населення, 
УППЦ виконуватиме місію дієвого чинника суспільної мобілізації, 
що вкрай актуально в контексті внутрішніх та зовнішніх викликів і 
загроз територіальній цілісності, суверенітету, конституційному 
ладу України, особливо в умовах війни, яка триває; 

2) отримання автокефалії сприятиме активному долученню 
Української помісної православної церкви до Вселенського право-
слав’я, що стане дієвим чинником зміцнення суб’єктності України 
на міжнародній арені; 

3) фундація УППЦ прискорить послаблення негативного 
впливу УПЦ (МП) на суспільство [21, c. 310–311]. 

Особливої уваги надавалося у документі і обранню відпо-
відного формату процесу утвердження УППЦ. Зважаючи, як 
доводив попередній досвід, на неефективність простої об’єднавчої 
моделі як за участю УПЦ–КП, УПЦ й УАПЦ, так і за участю лише 
УПЦ–КП та УАПЦ, за нових умов видається «найпродуктивнішим 
варіантом конституювання УППЦ з опорою на УПЦ–КП…». З 
огляду на існуючий ризик невизначеної тривалості в часі цього 
процесу та, як наслідок, втрату можливостей використання сприят-
ливих внутрішніх і зовнішніх контекстів, з метою прискорення 
конституювання УППЦ очевидною вважалася потреба у його 
підтримці з боку української влади. Звідси, як зазначалося у 
доповіді до Щорічного Послання Президента до Верховної Ради 
України, видається доцільними здійснення низки заходів у межах 
державної політики: 

 – ініціювати створення на базі Міністерства культури 
України комунікаційної платформи з пошуку шляхів утвердження 
УППЦ (з метою консолідації зусиль розрізнених груп, у т. ч. у 
складі УПЦ, які підтримують або схвально сприймають ідею 
помісності українського православ’я); 

– українським дипломатичним місіям, які беруть участь у 
діяльності міжнародних представницьких організацій (ООН, 
ОБСЄ, ПАРЄ), забезпечити роз’яснення релігійної ситуації в 
Україні та спростування на зовнішньополітичній арені неправ-
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дивої інформації, тиражованої російською пропагандою із залу-
ченням представників відповідних українських церков і релігійних 
організацій; 

– Міністерству закордонних справ України розглянути 
можливість запровадження посади Посла з особливих доручень (з 
метою здійснення роз’яснювальної роботи, насамперед у країнах з 
переважно православною традицією); 

– проблеми міжправославних відносин в Україні зробити 
об’єктом постійної уваги Ради з питань національної єдності при 
Президентові України для вироблення ефективного механізму 
державної підтримки та інформаційного супроводу процесу 
конституювання УППЦ; 

– Міністерству культури України за участю вітчизняних 
науковців ініціювати розроблення циклу програм, присвячених 
феномену Помісної церкви, для просвітництва як широкого 
громадського загалу, так і українського політикуму [21, c. 313, 314]. 

Від самого початку розгортання процесу утвердження УППЦ 
на сучасному етапі його головним промоутером виступив саме 
Президент України. Для вироблення спільної позиції у цьому 
питанні, особливо з 2016 р., було проведено низку прямих пере-
говорів та робочих контактів зі Вселенським Патріархом, членами 
Синоду Константинопольського патріархату, предстоятелями 
інших помісних православних церков, результати яких загалом 
вдалося утаємничити. Мета візиту П. Порошенка до Туреччини та 
досягнуті домовленості за наслідками його зустрічі зі Вселенським 
Патріархом Варфоломієм 9 квітня 2018 р., як і з президентом 
Туреччини Р. Ердоганом (світська влада цієї країни має чималий 
вплив на Константинопольський патріархат) згодом стають відо-
мими широкому українському загалу. 

Уже 17 квітня Президент України зустрівся з головами 
фракцій Верховної Ради України, де заявив, що прийняв рішення 
просити Вселенського Патріарха про надання Томоса про автоке-
фалію Української помісної православної церкви, а також звер-
нувся з проханням до народних депутатів, усього українського 
народу підтримати це звернення. «Вірю, це рішення (надання 
Томоса – Авт.) буде прийнято до 1030-ї річниці святкування 
Хрещення», – заявив він [35]. 
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Звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія щодо 
надання Українській церкві Томоса про автокефалію, підписане 
усіма архієреями УПЦ–КП та УАПЦ 18 квітня, були офіційно 
передані Президенту України їх предстоятелями – Патріархом 
Київським і всією Руси-України Філаретом та митрополитом 
Київським і всією України Макарієм. У цей же день Глава держави 
провів зустріч з предстоятелем УПЦ митрополитом Київським і 
всієї України Онуфрієм, у ході якої Президент України повідомив 
про свій візит до Стамбула, відбувся обмін думками щодо 
активізації міжконфесійного діалогу в Україні [36]. Свою під-
тримку справи української православної єдності висловив під час 
зустрічі з Президентом країни предстоятель УГКЦ Патріарх 
Святослав (Шевчук). 

Переважною більшістю голосів («за» – 268, «проти» – 36, 
«утримались» – 3, «не голосували» – 27) депутати ВРУ проголо-
сували 19 квітня за прийняття постанови щодо підтримки «Звер-
нення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія 
про надання Томоса про автокефалію Православної Церкви в 
Україні» [37]. Категорично проти виступили депутати фракції 
«Опозиційний блок», які у повному складі блокували парламент-
ську трибуну, а голова фракції Ю. Бойко звинуватив Президента 
України, присутнього у сесійній залі, у втручанні у церковні справи. 

Святий і Священний Синод Вселенського патріархату на 
своєму засіданні 19–20 квітня 2018 р. узяв до розгляду Звернення 
від Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія 
про надання Томоса про автокефалію Православній церкві в Украї-
ні, Постанову Верховної Ради України на його (Звернення – Авт.) 
підтримку, а також відповідні звернення ієрархів УПЦ–КП та 
УАПЦ, переданих Вселенському Патріарху делегацією від Украї-
ни на чолі з заступником глави Адміністрації Президента України 
Р. Павленком [38]. 

У коментарі до Комюніке Святого і Священного Синоду, 
підготовленому прес-центром УПЦ–КП, зазначається, що офіційне 
взяття до розгляду усіх звернень – церковних (від українських 
архієреїв) та світських (від Президента, яке підтримав Парламент) 
є формальним початком процедури проголошення Томоса. 
Суб’єктами звернення є УПЦ–КП та УАПЦ, які іменуються у 
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Комюніке «церковною … владою, яка представляє мільйони 
Українських Православних Християн», спростовуючи тим самим 
твердження, що лише Московська патріархія в Україні може 
звертатися з питань автокефалії. Синод укотре підтвердив, що 
виключно Константинопольський патріархат є церквою-матір’ю 
для України. І як такий, що наділений особливим обов’язком все-
православного піклування про порядок і єдність, бере до розгляду 
зазначені прохання про автокефалію, відкидаючи тим самим 
твердження Московського патріархату про «українське церковне 
питання» як суто його «внутрішнє питання», яке не стосується 
компетенції Вселенського Патріарха. Синод засвідчив також, що 
буде інформувати інші помісні церкви та координувати з ними 
свої зусилля, що відповідає наголошеному вище обов’язку 
турбуватися про всеправославну єдність. Важливим є і той факт, 
що Комюніке жодним чином не згадує про РПЦ чи її пред-
ставників в Україні, не артикулює увагу на «розколі» чи «розді-
ленні». Власне, це є свідченням зміщення акцентів позиції Фанару: 
від раніше констатованих негативних аспектів української право-
славної проблематики до уваги на позитивних тенденціях, якими є 
церковні та світські звернення щодо автокефалії [39]. 

Як бачимо, вище означені факти стверджують неспростовний 
факт – у черговій спробі вирішення «українського православного 
питання» провідним виступає державний чинник, активізація 
якого на цьому етапі зумовлена низкою внутрішніх і зовнішніх 
обставин. 

Серед внутрішніх обставин зручність вибору моменту пояс-
нюється, насамперед, істотним зниженням рівня суспільної під-
тримки УПЦ (традиційного і головного контрагента української 
православної автокефалії) внаслідок промосковської позиції її 
ієрархів у питаннях російської агресії (про це вже йшлося раніше). 
Загострення національних почуттів в умовах військових дій зали-
шає все менше байдужих до церковної проблематики, збільшує 
частку прихильників очищення країни від «московських попів» та 
облаштування «своєї», «національної» церкви. 

Так, згідно з результатами опитування громадян, проведеного 
Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з 
Центром Разумкова 19–25 травня 2018 р. в усіх регіонах України, 
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окрім Криму та окупованих територій Донбасу, ідею створення в 
Україні автокефальної УППЦ підтримують 31,3%, не підтримують – 
19,8%, байдужі – 34,7%, вагалися з відповіддю 14,2% респонден-
тів. Серед тих, хто підтримує утвердження помісної православної 
церкви, більше половини (56,0%) переконані, що вона має ство-
рюватися на основі УПЦ–КП з приєднанням усіх охочих. 
Водночас, 14,0% респондентів упевнені, що має створюватися 
абсолютно нова церковна інституція [40]. 

Про те, що саме УПЦ–КП, швидше, має право вважатися 
історичною правонаступницею Православної церкви (52,0%), що 
виникла в Київській Русі 1030 років тому, ніж будь-яка інша 
церковна організація, свідчать і результати опитування, проведе-
ного Соціологічною групою «Рейтинг» 3–10 серпня 2018 р. Про 
УПЦ як правонаступницю заявили 12% опитаних, 3,0% обрали 
УАПЦ, 2,0% – РПЦ, 5,0% – іншу. Не змогли визначитися в цьому 
питанні 27,0% респондентів. При цьому майже 70% опитаних 
вважають швидше Україну, а не Російську Федерацію спадкоємни-
цею Київської Русі. Протилежної думки дотримуються лише 9%, а 
ще 6,0% вважають, що ані Україна, ані Російська Федерація не 
можуть претендувати на спадок Давньоруської держави [41]. 

Не менш вагомим внутрішнім чинником, за загальною оцін-
кою політичних експертів і спостерігачів, є наближення виборів 
Президента України. За умов низького рейтингу і сталої динаміки 
до його подальшого зниження, майже розталого пропагандистсь-
кого ефекту надання Україні безвізового режиму з Європейським 
Союзом і практично відсутніх інших вагомих перемог для Прези-
дента П. Порошенка та його команди надважливим залишається 
визначення ключової ідеї, програмної тези, навколо якої буде 
будуватися його нова передвиборча кампанія. 

Схоже, що на Банковій з такою ідеєю визначилися – створен-
ня Української помісної православної церкви. У разі її успішної 
реалізації (уособленням чого для українців стане особисто 
П. Порошенко) буде забезпечено необхідне емоційне суспільне 
піднесення, а отже – і необхідна кількість голосів на його 
підтримку, особливо ж з кількісно значимої категорії тих, які на 
сьогодні не визначилися зі своїм вибором. 
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Вражаючими є не лише темпи просування церковного 
проекту, очевидним промоутером якого є чинний Глава держави. 
Надзвичайно емоційно забарвленою, патріотично пафосною є і 
його супроводжуюча риторика. Президент П. Порошенко, гово-
рячи про створення УППЦ, завжди відзначає, що це було пріори-
тетом його передвиборчої програми 2014 р. і над цим питанням він 
наполегливо працює з перших же днів президентства. Окремо він 
наголошує, що довгоочікуваний Томос стане не лише торжеством 
Православ’я, але й актом відновлення глибокої історичної 
справедливості, укріпить міжконфесійний мир в Україні, посилить 
права і свободи громадян. При цьому Президент особливо наго-
лошує, що це є також питанням боротьби з агресором та «русским 
миром», воно виходить далеко за межі церковного і є ключовим 
елементом української державності та незалежності. «Йдеться про 
наше остаточне унезалежнення від Москви. Тут не лише релігія, 
тут – геополітика. А для мене, – наголошує П. Порошенко, – 
справа утвердження незалежної помісної Церкви – такої ж ваги, як 
вже здобутий безвіз та Угода про асоціацію з Євросоюзом. Як 
наша спільна з вами боротьба за членство в Євросоюзі та членство 
в НАТО, які ще попереду. Це – питання національної безпеки і 
нашої оборони у гібридній війні, бо Кремль розглядає РПЦ як 
один із ключових інструментів впливу на Україну» [42]. 

Доволі значущою у виступах Глави держави є теза про те, що 
до Вселенського Патріарха він «звернувся від імені та на вимогу 
мільйонів громадян України православного віросповідання, які 
воліють мати визнану світом власну Церкву як абсолютно необхід-
ний атрибут незалежної держави – держави Україна … Тому я 
дуже рішуче налаштований в цій справі діяти. І протидіяти – всім, 
хто ставатиме на заваді національним інтересам Україні і 
намагатиметься зірвати кооперацію із Вселенським Патріаршим 
Престолом» [42]. 

Утім, у політичному сенсі нинішня кампанія зі створення в 
Україні Помісної православної церкви видається для Глави 
держави досить ризикованим заняттям. З одного боку, за умов 
успішного просування справи Президент стає головним і фактично 
єдиним її бенефіціаром: доводить, що навіть за умов низького 
рівня суспільної довіри і підтримки лише він здатен у країні 
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вирішувати подібні масштабні завдання; формує порядок денний і 
змушує конкурентів підлаштовуватися під нього – адже важко 
уявити, що хтось з потенційних кандидатів, окрім Ю. Бойка, 
ризикне стартувати в Президенти з позицій захисника «русского 
мира» і збереження позицій Московського патріархату в Україні; 
серйозно прирощує електоральну підтримку, забезпечуючи для 
себе другу президентську каденцію; зрештою, залишається у 
вітчизняній історії головним будівничим довгоочікуваної україн-
ської православної автокефалії. З іншого, уразі провалу проекту – 
наражається на небезпеку виявитися серед аутсайдерів прези-
дентських перегонів і навіть завершення своєї політичної кар’єри. 
Ризики надто високі, і видається, що все більшою мірою їх усві-
домлює і сам П. Порошенко. Принаймні дещо поспішний і, 
можливо, надміру пристрасний виступ Президента 19 квітня 2018 р. 
у Верховній Раді з очевидністю дисонує з окремими сюжетами 
його промови під час участі у Всеукраїнській прощі, приуроченій 
1030-річчю Хрещення України-Руси, в ході робочої поїздки на 
Тернопільщину в липні 2018 р.: «Ситуація непроста. Протидія – 
масштабна і системна. Нема жодних підстав вважати, ніби Томос у 
нас в кишені. Та нам з вами залишається дві речі для того, щоб 
його отримати – молитися і вірити та боротися» [43]. 

Складність ситуації зумовлюється й тим, що Україна у 
процесі отримання Томоса не є головним суб’єктом – визначаль-
ний вплив на нього справляють зовнішні чинники, які, варто зазна-
чити, поки що досить вдало формують світову кон’юнктуру для 
вирішення «українського питання». Насамперед, є підстави вважа-
ти, що схвально до цього ставиться Захід, сприймаючи консти-
туювання української православної автокефалії як продовження 
санкційної політики проти Росії. Безумовно, вихід навіть певної 
частини українських громад зі складу Московського патріархату 
(найчисельнішого у Вселенському православ’ї) значно послабить 
його позиції та претензії на першість у світовому православному 
просторі. Понад те, це стане також і відчутним ударом по режиму 
Путіна, вагомим ідеологічним конструктом якого є російське 
політичне православ’я. 

Інша обставини зовнішнього походження – це характер 
стосунків Константинополя та Москви. Московська патріархія, яка 
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постійно шукає докази втручання Української держави у 
внутрішньоцерковні справи, не відокремлює свої інтереси від 
загальнодержавного порядку денного Російської Федерації. Не 
буде перебільшенням стверджувати, що нинішні антиконстанти-
нопольські зусилля російської держави навіть перевищують ті, що 
здійснювалися в СРСР у другій половині 1940-х рр. у рамках 
сталінського панправославного проекту. В Кремлі цілком серйозно 
плекають ідею зробити Московський патріархат першим за честю 
у православному світі і вперто намагаються протиснути це 
питання у зносинах як з помісними православними церквами, так і 
з урядами їхніх країн. Зокрема, питання тиску на Вселенський 
Престол стали частиною російсько-турецьких міждержавних пере-
мовин, а дискредитація Вселенського Патріарха Варфоломія і 
прив’язка його до спроби військового перевороту 15–16 липня 
2016 р. – справою російських спецслужб і дипломатії. 

Особиста неприязнь Вселенського Патріарха до Патріарха 
Московського Кіріла особливо зросла після Всеправославного 
собору, який відбувся на острові Крит у червні 2016 р. На Святий і 
Великий Собор Православної церкви, задум якого сягає ще 
ХIХ ст., у Вселенського Патріарха Варфоломія були свої надії і 
сподівання: не лише утвердити себе у статусі «першого серед 
рівних», ставши ініціатором його проведення після тривалої перер-
ви. За його задумом, Собор мав стати маніфестацією цілісності і 
соборності Вселенського православ’я, місцем дискусії з найбільш 
складних питань. Утім, Всеправославний собор 2016 р., не 
заперечуючи його історичність, не став «революційним», не став 
проривом зі сформульованими відповідями на ті виклики, які 
накидалися православ’ю століттями. 

Останній етап підготовки Собору потопав у інтригах та 
розрахунках, а політика тріумфально домінувала над богослов’ям. 
Москва всіляко намагалася формалізувати свій особливий статус у 
Повноті Православ’я, на якому Патріарх Кіріл, усупереч 
канонічному праву, наполягав, вже декілька років («ми законні 
спадкоємці Візантії…»), постійно погрожувала Константинополь-
ському Престолові зривом Собору. Всеправославний собор відбув-
ся, але без участі РПЦ, Антіохійської, Болгарської та Грузинської 
православних церков, які його просто проігнорували. Звичайно, 
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Вселенський Патріарх сприйняв цей акт як особисту образу, що 
лише поглибило давно нуртуючу його антипатію до Москви. 

Практичні кроки Константинопольського патріархату, як і 
висновки експертів щодо них, засвідчують його рішучу налашто-
ваність конструктивним способом розв’язати українське питання. 
Спеціально утворена комісія у складі трьох митрополитів на чолі з 
митрополитом Гальським Еммануїлом упродовж травня–серпня 
2018 р. здійснила візити до інших автокефальних православних 
церков, інформуючи їх про позицію Константинополя та пропону-
ючи їм об’єднатися у процедурі надання автокефалії Українській 
церкві. По завершенні цих візитів мав бути підготовлений звіт 
Спеціальної комісії, продискутований з метою прийняття відповід-
ного рішення на найближчому засіданні Священного Синоду Кон-
стантинопольського патріархату, запланованого на вересень 2018 р. 

Багато в чому визначальною у цій дискусії є позиція самого 
Вселенського Патріарха Варфоломія, неодноразово оприлюднена у 
низці його виступів і промов. Зокрема, про свою незмінну турботу 
і зацікавленість у розв’язанні українського церковного питання, 
«відновленні єдності розділеного церковного тіла» в Україні 
Вселенський Патріарх говорив 1 липня 2018 р. у Тронному залі 
своєї резиденції під час промови з нагоди 40-го дня від упокоєння 
митрополита Петра Євангела. Він нагадав про духовні та канонічні 
права Вселенського Престолу стосовно України: «…Константино-
поль ніколи не видавав дозволу передавати території України 
будь-кому… Наш Престол не визнав відділення Київської Митро-
полії і залежних від неї православних Церков Литви та Польщі та 
їх приєднання до Московської Церкви, що було здійснено проти 
канонів…» [44]. 

Запевнення з приводу того, що Вселенський патріархат «не 
полишить чад своїх українських необороненими і напризволяще 
кинутими», були передані від Вселенського Патріарха керівником 
делегації Константинопольського патріархату митрополитом Галь-
ським Еммануїлом у його виступі на урочистостях з нагоди 
відзначення 1030-річчя з дня хрещення України–Руси 28 липня 
2018 р. Представник Вселенського Патріарха Варфоломія вкотре 
наголосив, що надання автокефалії Українській церкві підлягає 
виключній юрисдикції та компетенції Вселенського Патріарха і 
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Священного Синоду Константинопольської церкви, які «не дадуть 
тим, хто ненавидить правду, проводити свої витівки тут, в Украї-
ні» [45]. Про готовність Константинопольського патріархату нада-
ти автокефалію Українській церкві та розпочатий з його боку 
активний процес імплементації цього рішення повідомив засобам 
масової інформації митрополит Гальський Еммануїл за результа-
тами зустрічі в Стамбулі 31 серпня 2018 р. Вселенського Патріарха 
Варфоломія і Патріарха Московського і всієї Русі Кіріла, ініційо-
ваної Московською патріархією [46]. 

Комплекс питань як історичного характеру, так і сучасних 
церковних проблем України було обговорено на Синаксі (зборах 
усіх верховних архієреїв Константинопольської православної 
церкви), засідання якого тривало 1–4 вересня 2018 р. У промові 
Вселенського Патріарха чітко зазначено, що цим проблемам було 
покладено початок ще в XIV столітті, коли «… престол Київської 
митрополії було перенесено без канонічного дозволу Матері-
Церкви до Москви. І з того часу з боку наших київських братів 
продовжувалися невтомні зусилля здобути незалежність від 
церковного контролю з боку Московського центру. Справді, упер-
тість Московського патріархату стала причиною розколу, від якого 
страждає народ України». За словами Вселенського Патріарха, 
розгляд цього питання, з огляду на святі канони, не виправдовує 
ніякого втручання з боку церкви Росії, оскільки це не юрисдикція 
Московського патріархату. Київська митрополія, наголосив укотре 
Патріарх Варфоломій, «залишається постійно і безперервно у 
канонічній залежності від Константинопольської Церкви-Матері». І в 
тій ситуації, яка сьогодні склалася в українському православ’ї, Все-
ленський Патріарх взяв на себе ініціативу вирішити українське пи-
тання [47]. Формат цього Синаксу не передбачав ухвалення якихось 
рішень. Більш вірогідно, що сам факт доповідей і думки, які там 
були стверджені, вважатимуться, за підсумками Синаксу, офіцій-
ною позицією та підґрунтям до подальших дій Константинополя. 

У світлі сказаного вище можливість отримання автокефалії 
для Української церкви, причому в досить осяжній перспективі, є 
цілком імовірною. Реальну загрозу такого розвитку подій відчува-
ють у Москві. І саме ця обставина спонукала Патріарха Московсь-
кого і всієї Русі  Кіріла їхати на Фанар домовлятися зі Вселенським 
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Патріархом. На думку експертів, у пакеті пропозицій Московської 
патріархії гіпотетично могло бути декілька варіантів, які, за умови 
відмови Патріарха Кіріла від мови ультиматумів, спроможні 
викликати взаємний інтерес. Серед них:  

1. Відтермінування надання автокефалії Українській церкві, 
яке з боку Константинопольського патріархату могло б бути 
пояснене складністю процедури, об’єктивною потребою подаль-
шого узгодження позиції помісних православних церков (при-
наймні терміни проведення Собору Константинопольської церкви, 
який має прийняти рішення про дарування Томоса, вже неодно-
разово переносилися). 

2. Уразі непоступливості Вселенського Патріарха відважитися 
і на досить сміливий крок (за умови його погодження з кремлів-
ським істеблішментом) – надати автокефалію Українській право-
славній церкві, але не за сценарієм Фанару і Києва, а за активної 
участі Московської патріархії та її української «дочки»  – УПЦ. 
Зважаючи на критичність ситуації, в Московській патріархії 
можуть виявитися готовими і до таких екстравагантних рішень. 
Попри те, що РПЦ при цьому втрачає надто багато (як символіч-
ного, так і цілком реального), Москві вдасться утримати майбутню 
Українську автокефальну церкву у сфері свого впливу, перетво-
рити її на сателіта Московської патріархії, поряд із Болгарською, 
Сербською та Грузинською церквами. 

«Пряником» для Вселенського Патріарха могли бути озвучені 
пропозиції щодо проведення другої сесії Всеправославного собору 
2016 р., цього разу вже за участі всіх православних церков і під-
тримки ними потрібних Константинополю рішень. Не менш зваб-
ливою видавалася б і готовність Московської патріархії бути пос-
тупливою у питанні надання автокефалії Македонській православ-
ній церкві, в чому очевидно зацікавлений Константинополь [48]. 

Досить формальні та скупі коментарі результатів зустрічі 
Вселенського Патріарха Варфоломія та Патріарха Московського 
Кіріла 31 серпня 2018 р., зважаючи на закритий формат пере-
мовин, позбавляють можливості їх належної об’єктивної оцінки. 
Українське питання було першим у списку «взаємних інтересів», 
які ним не вичерпуються. І будь-який «патріарший консенсус», у 
разі його досягнення, міг виявитися саме за рахунок України. 
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Утім, визнавши за собою право на Україну та її автокефалію, 
Фанар продовжив наступальні дії у напрямі вирішення тим чи 
іншим способом українського питання. Відразу після Синаксу 
Патріарх Варфоломій призначив екзархами Вселенського патріар-
хату у Києві архієпископа Памфілійського Даниїла (Зелінського) зі 
США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади в рамках 
підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні. 
Саме вони мають скликати єпископів УПЦ–КП, УАПЦ  і тих вла-
дик УПЦ у юрисдикції Московського патріархату, які висловилися 
на підтримку створення  УППЦ для проведення Собору, на якому 
буде обрано предстоятеля новоутвореної церковної інституції з 
подальшою передачею йому Томоса про автокефалію [49]. Вирі-
шуючи українську, як і подібну македонську проблеми, Патріарх 
Варфоломій тим самим демонструє прецедент: як «перший серед 
рівних» у кризовій ситуації, втручаючись у внутрішні справи 
помісних церков, повертає Константинопольському Патріархові 
роль гаранта єдності вселенської православної спільноти, компен-
суючи до певної міри нереалізовані плани Вселенського собору 
2016 р. Рішучості Вселенському Патріарху додають і підтримка та 
гарантія недоторканності у не надто дружній для нього Туреччині 
з боку Європейського Союзу та США, до кола інтересів яких, є 
підстави вважати, входить українська православна автокефалія. 

Ні у кого не викликає жодних сумнівів, що отримання 
довгоочікуваного Томоса про надання автокефалії Українській 
церкві – це надважлива справа і суспільна подія, що супроводжу-
ватиметься не лише вибухом позитивних емоцій, але й непрора-
хованими побічними ефектами. Сам по собі Томос про автокефа-
лію не розв’яже проблем українських церков, а буде лише почат-
ком непростого процесу об’єднання і усвідомлення власної само-
стійності та самоврядування нової єдиної Української церкви. 

Серед очевидних проблем, які очікують на цьому шляху не 
лише українські церкви, але й українське суспільство загалом, є, 
насамперед, усвідомлення суті єдності та розуміння стратегії 
подолання розколу, на чому так активно артикулює Вселенський 
Патріарх. Сенс об’єднання і творення єдиної церкви існує лише за 
умови, коли вона буде побудована «на засадах біблійної мудрості, 
євангельської відкритості та православної соборності, відмови від 
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мови ворожнечі і насильства, пріоритету діалогового формату» [50]. 
Чи має українське церковне середовище напрацьований належний 
внутрішній потенціал для забезпечення відповідних підходів? 

Маємо дві найактивніші в Україні церкви – УПЦ–КП та УПЦ 
у єдності з Московським патріархатом, які у своєму духовному, 
внутрішньому влаштуванні та адміністративній, зовнішній орга-
нізації несуть на собі значну печать радянської, тоталітарної епохи 
і попереднього імперського періоду з характерною ієрархічною, 
вертикальною системою управління в церковному житті, яка не 
передбачає активну участь у ньому всіх християн. Раніше (за часів 
митрополита Володимира – очільника УПЦ) напрацьований досвід 
діалогу і декларативної готовності до компромісів і певних домов-
леностей утрачений і, за нинішніх обставин, зведений практично 
до нуля. Є ще УАПЦ – з її пошуком правильного духовного 
налаштування та соборноправності, але занадто нечисленна і 
позбавлена внутрішньої єдності. Є також УГКЦ – з її орієнтацією 
на чесну проповідь заповідей Христа і відкритістю для світу. 
Проте, зважаючи на її канонічний статус, навряд чи варто 
сподіватися на її безпосередню участь в об’єднавчому процесі. 

Зважаючи на вище означене, серед обговорюваних у церков-
них та експертних колах імовірних моделей православної єдності 
найбільш вірогідною є ситуація існування в Україні двох кано-
нічних православних юрисдикцій – новоствореної Української 
помісної православної церкви (на базі об’єднання УПЦ–КП та 
УАПЦ) й, назвемо його умовно, Українського екзархату РПЦ. У 
такому разі не доводиться говорити про подолання тектонічного 
розколу – того, що проходить по його генеральній лінії – УПЦ–КП 
– УПЦ. Принаймні поки що з боку останньої маємо активний 
«антиавтокефальний» спротив і жодних сигналів (ані від Церкви в 
цілому, ані від її частин) щодо готовності до діалогу, пошуку 
соборного рішення і, врешті-решт, єдності, 

Певні надії на зрушення процесу з мертвої точки породжує 
подія, яка мала місце 20–23 серпня 2018 р. і пов’язана з 
проведенням за ініціативи «Мережі Відкритого Православ’я» 
круглого столу «Якою бути Православній Церкві в Україні». 
Унікальність її в тому, що більшість присутніх належать до УПЦ 
(у єдності з Московським патріархатом) і в той же час 
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позиціонують себе «переконаними і послідовними прихильниками 
автокефалії  Православної Церкви України». У підсумковому до-
кументі заходу – «Заяві ініціативної групи «Мережі Відкритого 
Православ’я» його учасники задекларували свою відкритість до 
діалогу, закликали «православних українців, які належать чи будуть 
належати до різних православних юрисдикцій, відмовитися від мови 
ворожнечі і насильства» і включитися у «великий соборний процес» 
заради єдності українського православ’я і народу України [50]. Дуже 
добре, що «українофільська» група в УПЦ, зрештою, якось озна-
чила себе і свою позицію, але говорити на цій підставі про початок 
активного зустрічного руху поки що не доводиться. 

Очевидно, в глобальному сенсі православним українцям 
доведеться вибирати між двома канонічними юрисдикціями, і 
пропорції цього розподілу, як, власне, і його форми, залишаються 
під великим знаком питання. Деякі фахівці вважають, що відтік 
парафій з нинішньої УПЦ до майбутньої автокефальної церкви 
може становити 30%, до 50% виявлять бажання перейти під пряме 
правління Московського Патріарха, а решта розподілиться між 
альтернативними (фундаменталістськими) юрисдикціями (Руська 
Православна Старообрядницька Церква, Російська Православна 
Церква за кордоном, Російська Істинно–Православна Церква, 
незалежні православні громади). Ряди останніх будуть поповню-
ватися тими ідеологічно ангажованими вірними, для яких «істин-
ність віри» є не менш важливою, ніж канонічність юрисдикції. 
Отже, поступова фрагментація УПЦ після отримання автокефалії її 
«конкурентами» є неминучою. І одним із наслідків цього може 
стати зростання, не стримуваного більше обмеженнями церковної 
дипломатії, православного фундаменталізму, чи не найбільшим 
експортером якого стала РПЦ [51]. 

Доволі актуальним і слушним, зважаючи на викладені обста-
вини, є питання: наскільки реальним є постання Української по-
місної православної церкви, відкритої для суспільства і світу? З 
цього приводу є значні сумніви, і підсилюються вони, окрім уже 
наведених аргументів, активним просуванням владою спільно з 
УПЦ–КП ідеї національного церковного проекту, одночасно 
розпливчастого і безальтернативного по суті. Проекту, який не 
передбачає відповідного діалогового формату, достатньо пред-
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метного обговорення умов об’єднання і радикальним способом 
(«ви з нами чи проти нас») «вирішує» проблему. Велика спокуса 
протиставити імперському церковному проекту Росії національ-
ний церковний проект України несе в собі реальні ризики потен-
ційного ізоляціонізму, ігнорує весь спектр позицій і переконань 
серед вірних і духовенства, насамперед УПЦ (вони також, як і 
прихильники «національної церкви», є українськими  громадяна-
ми), звужує розуміння ролі церкви й релігії в суспільстві і, як 
наслідок, викликає в Україні серйозні застереження. «Є ризик, – 
слушно зауважує К. Щоткіна, – отримати в результаті «патріотич-
ний проект, зосереджений на «національній ідентичності» й «тра-
диціях», замкнутий на самому собі, який поглинає сам себе і не 
має наміру ані впускати щось нове всередину, ані давати щось від 
себе світові» [52]. 

Понад те, романтизовані настрої прихильників «національної» 
церкви позбавляють їх належним чином усвідомлення незапереч-
ного факту, що втілення ідеї національного церковного проекту 
апріорі не може відбутися без залучення держави і всіляких 
преференцій з її боку. І лише на тій підставі, що «національна» 
церква, на відміну від «невизнаної», яка не виявляє лояльності, 
стала тягарем для держави і все більше дратує багатьох громадян, 
виконує важливі функції в суспільстві, стоячи на сторожі держав-
них інтересів у світоглядних питаннях і навіть у царині державної 
безпеки. У такому разі можливість появи державної (не де-юре, 
але де-факто) церкви та її внутрішньої експансії є реальною. 
Тривогу з цього приводу висловлюють не лише потенційні «маргі-
нали» з УПЦ. Цю загрозу відчувають й греко-католики (якщо не 
на рівні церковної політики, то «на місцях»), певні сегменти 
УАПЦ і ті представники УПЦ, що увійшли до «Мережі Відкритого 
Православ’я». Облаштування внутрішнього церковного життя у 
подібний способом – пряма дорога до значного, інспірованого 
світськими і державними механізмами церковного переділу, 
подальшої інструменталізації релігії, зростання міжконфесійного 
конфліктного потенціалу і суспільної напруги. 

Отже, українська православна спільнота зі своїми задав-
неними невилікуваними ранами перебуває на межі нових, не менш 
серйозних викликів. Сам по собі Томос про автокефалію Право-
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славної церкви в Україні не вирішує назрілих проблем, що наразі 
існують всередині нашого православ’я – він тільки дає шанс на їх 
розв’язання, досягнення чогось по-справжньому важливого як для 
церкви, так і країни в цілому. Українці давно потребують якісно 
«інакшого православ’я», яке можливе завдяки відходу від москов-
ської парадигми церквобудування, реального відновлення соборності, 
а головне – інакшого розуміння єдності: готовності до цивілізованого 
і мирного співіснування паралельно діючих православних юрис-
дикцій, до відновлення нормального людського і церковного 
спілкування, до перегляду своїх діалогічних можливостей стосовно 
інших конфесій і релігій як у національному, так і світовому фор-
маті. Український церковний проект може відбутися у двох варіан-
тах: або знайде в собі сміливість бути універсальним, відкритим до 
світу і суспільства, або рано чи пізно стати суто державним. 
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Світлана Набок 
 
 

ПАМ’ЯТНИК ЯК МАРКЕР: ОСОБЛИВОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ  

В ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ В КОНТЕКСТІ  
ПОЛІТИКИ ДЕКОМУНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Статтю присвячено аналізу однієї з соціальних функцій 

пам’ятників: функції маркера. Основну увагу приділено аналізу 
аспекту маркування пам’ятником простору як такого, на який 
поширюється певна культурна традиція. Кожен пам’ятник несе 
на собі відбиток культурної традиції, в межах якої був створений, 
і у сприйнятті реципієнта маркує територію, де встановлений, 
як таку, на якій відповідну культурну традицію підтримують чи 
принаймні не заперечують. У статті розглянуто базові принципи 
функціонування пам’ятників як маркерів культурної традиції та 
проаналізовано особливості функціонування найбільш поширених 
пам’ятників-маркерів радянської культурної традиції в умовах 
реалізації політики декомунізації в Україні.  

Ключові слова: пам’ятник, маркер, культурна традиція, 
політика пам’яті, декомунізація. 

S. Nabok. Monument as a marker: features of functioning on 
public space in context the politics of decommunization in Ukraine. 
The article is devoted to analysis one of social functions a monuments: 
marker function. The main attention is paid how a monument marking 
space as such, on which is supported to a certain cultural tradition. 
Each monument carries an imprint cultural tradition within it was 
created and, in the perception of recipient, marks the space where it is 
established as such, on which corresponding cultural tradition is 
supported or at least not denied. The article considers basic principles 
of functioning monuments as markers cultural tradition and analyzes 
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Прямуючи з Києва харківською трасою, вже проминувши 

місто Бориспіль, на повороті дороги на Переяслав-Хмельницький 
увагу подорожніх привертає доглянутий пагорб із каменем на 
верхів’ї. На тому камені можна помітити напис та барельєф, а 
попід самим каменем – скульптуру дитини. Біля підніжжя пагорба 
закріплена дошка з вигравіюваним на ній написом, що повідомляє: 
«Тут, на Петрусевій Леваді, у 1843–1947 роках, проїжджаючи 
через Бориспіль, зупинявся Т. Г. Шевченко».  

Щойно проминувши межі міста, подорожній неодмінно звер-
не увагу на ще один пам’ятний знак – великий кам’яний хрест на 
доглянутому майданчику край дороги. Біля нього майже завжди 
можна побачити вінки та свіжі квіти. Цей пам’ятний знак – мемо-
ріал, стилізований під давні козацькі хрести – встановлено на місці 
загибелі В’ячеслава Чорновола.  

Прямуючи далі трасою, перед очима мандрівникові ще не раз 
траплятимуться менш примітні хрести, стели та вінки, закріплені, 
подекуди, прямо на деревах обабіч дороги. Малоймовірно, що ці 
менші меморіали, які можна побачити обабіч будь-якої траси, й 
навіть вулиць у межах міста, й то не лише в Україні, але й по 
всьому світу, привернуть особливу увагу чи здивують 
подорожнього.  

Не будучи вельми примітними та цікавими для мандрівників, 
вони, натомість, привертають пильну увагу дослідників різного 
профілю: істориків, етнологів, культурологів, релігієзнавців, спе-
ціалістів з безпеки дорожнього руху і правників [1]. Попри те, що 
частина спеціалістів вивчає подібні придорожні меморіали як 
феномен сучасний, саме явище не є чимось модерним, таким, що 
виникло лише у еру автомобілів [2]. На теренах України най-
поширенішим його проявом є так звані «придорожні хрести», або 
«фігури», що вже більше століття привертають увагу дослідників, 
переважно у межах етнографічних студій [3]. 
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Традиція позначати окремі місця, головно розташовані при 
дорогах та пов’язані з трагічними подіями, відома віддавна і 
набула поширення по всій Європі, а згодом і на інших континен-
тах. Дехто з дослідників виводить традицію від давнього звичаю 
ховати при дорозі загиблих під час мандрівки [2; 4], інші наго-
лошують на традиції позначати місця передчасної, наглої смерті, 
чи то в бою [5, c. 9], чи то від нещасного випадку [6, p. 252].  

Попри те, що подібні меморіали можуть виникати на місці 
різних подій, у різний час після самої події і мати різну форму – 
виникнути за лічені години з квітів, свічок і фото на місці нещо-
давньої трагедії і згодом зникнути чи суттєво видозмінитись, або 
бути встановленими родиною через деякий час чи й взагалі, як у 
випадку з меморіалом на Петрусевій Леваді в Борисполі, місце 
може бути позначене через багато десятиріч після самої події – всі 
вони мають дещо спільне. В усіх цих випадках ідеться про 
тимчасові чи постійні меморіали, пам’ятні знаки, що мають спіль-
ну функцію: виокремлювати певне місце з оточуючого ландшафту, 
позначати, маркувати його. Ця функція – виокремлення, позна-
чення, маркування певного місця – об’єднує придорожні мемо-
ріали на місцях аварій і спонтанні меморіали на місцях нещодавніх 
трагедій, пам’ятники на місцях бойових дій і пам’ятники, 
встановлені з нагоди подій, не пов’язаних з кривавими трагедіям 
(як-от пам’ятний знак Шевченкові в Борисполі).  

Імовірно, що ця функція для пам’ятників – маркування, 
виокремлення з оточуючого простору певного місця – є доволі 
давньою [7, c. 39], якщо не первинною їх функцією.  

З плином часу і типи подій, що їм присвячують меморіали, і 
форми, яких цим меморіалам надають, значно урізноманітнилися. 
До прикладу, значного поширення в ХХ столітті набув такий їх 
вид, як меморіальна дошка або табличка, що, зазвичай, позначає 
місце (будинок), де мешкала людина, що їй присвячено дошку, чи 
відбулися якісь важливі події. Перші подібні таблички було 
встановлено ще у ХІХ столітті [8], нині вони набули великого по-
ширення [9] і стали вельми різноманітними: від кам’яних, мета-
левих або керамічних дощок з написом до сенсорних екранів [10], 
від бюстів та барельєфів на стінах до невеличких металевих 
вставок у бруківку [11].  
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Поширеність, різноманіття та, подекуди, мистецька цінність 
викликає значну зацікавленість пам’ятниками (меморіалами, 
пам’ятними знаками та загалом монументами), як уже зазначалося, 
дослідників різного профілю та спеціалізації. Багатьох з них цікав-
лять і функції, що їх виконують пам’ятники: цього питання так чи 
інакше торкаються в своїх дослідженнях історики, етнографи, 
культурологи, мистецтвознавці, політологи, наголошуючи, головно, 
на таких функціях пам’ятників, як збереження пам’яті [12, c. 122], 
формування та підтримання колективної ідентичності [13], поде-
куди зазначаючи також виховну [14, c. 179] та терапевтичну функ-
ції [2, с. 375–376]. Переліченим різноманіттям функцій, яке доба-
чають у пам’ятниках різні автори, далеко не вичерпується: кожен 
акцентує на своєму, не завжди вказуючи наймення описуваної 
функції, проте наголошуючи на їх важливості. До прикладу, дос-
ліджуючи пам’ятники Леніну в Центральній Україні, Олександра 
Гайдай констатує, що «пам’ятник виконував у Радянському Союзі 
важливу функцію», проте не називаючи, а описуючи її [15, c. 47].  

Поряд з дослідженнями різного профілю, що в їх коло зору 
потрапляють пам’ятники, існує і окрема наукова дисципліна – 
пам’яткознавство – яка цікавиться пам’ятниками безпосередньо. 
Власне, поле досліджень цієї дисципліни значно ширше і включає 
в себе дослідження не лише пам’ятників та загалом матеріального 
культурного надбання (чи, в іншій термінології, культурної спад-
щини), але й його нематеріальних проявів. Водночас, пам’ятко-
знавство цікавиться не всіма пам’ятниками, а лише тими з них, які 
є визначними та становлять цінність з археологічного, естетич-
ного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, 
наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність 
та, переважно, вже мають або претендують на статус пам’ятки, що 
його подібні об’єкти в Україні набувають лише після їх внесення 
до відповідного реєстру [16, c. 26]. Звісно, далеко не всі пам’ят-
ники відповідають цим критеріям, деякі з них, як уже зазначалося, 
взагалі є тимчасовими, такими, що виникли спонтанно і, можливо, 
з часом зникнуть чи принаймні суттєво видозміняться. Проте саме 
у межах пам’яткознавства дослідниками було докладено значних 
зусиль для опису та категоризації найрізноманітніших видів 
пам’яток (серед яких і пам’ятники) та їх функцій.  
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Розглядаючи функції пам’яток у межах пам’яткознавства, 
зазвичай виділяють так звані їхні «соціальні функції». Визначають 
і означують ці функції дослідники по-різному [16, с. 32–35; 17. 
с. 305], наголошуючи, проте, що вони не є сталими [16, с. 32]. Це 
твердження цілком доречне, адже кожна пам’ятка може виконува-
ти не одну, а цілу низку функцій, та й перелік таких функцій щодо 
різних типів пам’яток, імовірно, буде різним. 

Проте, обмежуючи розгляд функцій, у термінології пам’ятко-
знавства, лише вторинними (такими, які були створені як пам’ят-
ники, монументи, пам’ятні (меморіальні) знаки) та не рухомими 
(на противагу рухомим, до яких пам’яткознавці зараховують 
пам'ятки документальні й предмети музейного значення), в кон-
тексті пам’яттєвих студій усе ж видається можливим виділити 
низку соціальних функцій, які саме для пам’ятників (меморіалів, 
пам’ятних знаків і монументів) будуть актуальними.  

Однією з таких функцій уявляється можливим вважати 
функцію маркера. У випадку меморіалів (пам’ятних знаків) ця 
функція є однією з основних: позначення конкретного місця, де 
відбулася та чи інша подія, виокремлення певного місця з 
оточуючого ландшафту.  

Звісно, далеко не всі пам’ятники встановлено за принципом 
меморіалів, що безпосередньо позначають місце події. Проте 
масовість явища встановлення деяких типів пам’ятників, що їх 
споруджено не на позначення конкретного місця події чи без 
прямого взаємозв’язку з місцем перебування особи, якій вони 
присвячені, дозволяє стверджувати, що функція маркування прита-
манна не лише пам’ятним знакам, встановленим на позначення 
конкретного місця, але й тим, що встановлено з котроїсь нагоди 
відповідно до певної релігійної чи світської традиції.  

До прикладу, середмістя багатьох давніх міст та містечок 
Європи прикрашають різного роду колони, що були встановлені на 
честь тієї чи іншої визначної і радісної для міста події. Ці колони 
набули значного поширення ще за доби середньовіччя. Успад-
кована від римського звичаю встановлювати тріумфальні колони, 
ця практика прижилася у дещо видозміненому вигляді: колони 
(подекуди, власне, римські) почали оздоблювати християнською 
символікою. Їх встановлювали на честь найрізноманітніших подій, 
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але головно на знак подяки за припинення епідемій. Звичай був 
настільки поширеним, що за цим типом пам’ятників закріпилася 
назва «чумних стовпів»: значна їх кількість була встановлена саме 
на честь припинення в місті епідемії чуми чи того, що чума місто 
оминула. Такі стовпи зазвичай присвячували котромусь зі святих або 
Богоматері чи святій Трійці і встановлені вони по всій Європі [18].  

Так, встановлена в Києві Колона Магдебурзького права, яку 
прийнято вважати найдавнішим київським пам’ятником, присвя-
чена Святому Володимиру. Стовп, увінчаний хрестом, було вста-
новлено на березі Дніпра громадою на честь підтвердження 
російським імператором Магдебурзького права для міста, про що і 
повідомляла окрема табличка на пам’ятнику з написом: «Коштом 
київської громади за утвердження прав давніх цієї столиці 
Всеросійським імператором Алєксандром І 1802 року вересня 10 
дня». Окрім таблички, що повідомляє про те, на честь якої саме 
радісної події громада встановлює подячний стовп, на колоні був і 
напис, якому святому її присвячено: на окремій табличці зазна-
чалося «Святому Володимиру, просвітнику Росії» [19].  

Подібні подячні стовпи-колони зазвичай встановлювалися за 
ініціативи та коштом громади у середмісті. Таким чином «дія» 
маркера поширювалася на всю територію міста, а не позначала 
цілком конкретне місце якоїсь події.  

Наявність подібних монументів (колон чи більш поширених в 
Україні «фігур» або «поклонних хрестів»), серед іншого, маркує 
територію як таку, що належить громаді, яка підтримує певну 
релігійну традицію.  

Попри давність звичаю він і усе ще існує. Встановлюють так 
звані «поклонні хрести» з різної нагоди. Наприклад, в Мелітополі 
подібний пам’ятний знак було встановлено на в’їзді в місто «З 
нагоди 2000-річчя від Різдва Христового» [20]. У 2018 році 
навколо пам’ятного знака, що був встановлений за 18 років до того 
без будь-яких дозволів та документального оформлення, виник 
скандал: один з мешканців міста вимагав демонтувати безхозний 
об’єкт. Влада міста в особі мера не наважилася на демонтаж, 
вирішивши за краще витратити з міського бюджету додаткові 
гроші на виготовлення відповідної документації і взяти «самобуд» 
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на баланс, аніж задовольнити вимогу активіста і зруйнувати його, 
позбавивши Мелітополь «поклонного хреста» на в’їзді до міста.  

Від ХІХ століття значного поширення набувають пам’ятники-
маркери, що позначають поширення на певну територію не лише 
тієї чи іншої релігійної традиції, але й світських, у першу чергу 
національних. 

Сучасними прикладами таких типів пам’ятників можуть 
слугувати монументи загальновизнаним видатним діячам тієї чи 
іншої культури, як-от пам’ятники Тарасові Шевченку, яких, за 
інформацією офіційного сайта Національного музею Тараса Шев-
ченка, наразі по всьому світу налічується 1384 [21]. Більшість з 
них встановлено в Україні, проте за розташуванням їх в інших 
країнах уявляється можливим скласти мапу розселення українців 
світом. Переважна більшість місць, де подібні пам’ятники встанов-
лені, безпосередньо з біографією Шевченка не пов’язані. Подібним 
прикладом можуть слугувати і пам’ятники Пушкіну, що також 
розкидані цілим світом по місцях, де поет ніколи не був і про 
існування яких, можливо, навіть не здогадувався.  

Подібні монументи, що їх за традицією іменують пам’ятника-
ми, якщо й виконують функцію збереження пам’яті, то лише по-
части. До прикладу, один з пам’ятників Пушкіну було встановлено 
у 2007 році в Панамі за ініціативи Міжнародної федерації 
російськомовних письменників та за підтримки Адміністрації 
президента Росії, Міністерства закордонних справ та Міністерства 
культури і масових комунікацій у рамках програми «Всесвітня 
культурна спадщина, фундаментальні цінності і російська мова» [22]. 
Відкриття пам’ятника відбулося за присутності делегації з Росії. 
Угледіти у встановленому пам’ятнику функції збереження пам’яті 
та підтримки колективної ідентичності, звісно, можливо, проте 
переважно через традицію сприйняття скульптурних пам’ятників 
як меморіалів, що увічнюють особу, оминаючи питання про те, 
чию групову ідентичність і пам’ять покликаний підтримувати і 
зберігати пам’ятник Пушкіну в Панамі. Таке сприйняття дещо 
завуальовує функцію цього пам’ятника як маркера – присутності, 
взаємозв’язку, чітко окреслену ініціаторами встановлення претен-
зію на внесок постаті, увічненої в пам’ятнику, у всесвітню куль-
турну спадщину, на розділення і поширення на теренах, де вста-
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новлено монумент, уявлення групи, що встановлює пам’ятник, про 
те, якою є та всесвітня культурна спадщина і фундаментальні 
цінності. До певної міри йдеться і про прийняття та визнання 
(принаймні тією групою осіб, що погоджувала встановлення 
пам’ятника) пропонованого уявлення, підтвердження встановле-
ного чи існуючого взаємозв’язку.  

Імовірно, що для соціальної групи, що виступає ініціаторами 
встановлення того чи іншого пам’ятника, його функція як маркера 
може розглядатися як основна, а може і видаватися другорядною, 
несуттєвою або й взагалі не усвідомлюватися. Проте кожен 
пам’ятник несе на собі відбиток певної культурної традиції, в 
межах якої він був створений, відповідає культурній традиції 
підтримуваній його творцями і замовниками. І надалі цей пам’ят-
ник функціонує в публічному просторі, позначаючи його, марку-
ючи як такий, що в його межах цю традицію підтримують чи 
принаймні не заперечують взаємозв’язок з нею.  

Звісно, сказане буде актуальним лише у тому разі, якщо 
культурна традиція, в межах якої було створено пам’ятник, відома 
реципієнту. Якщо культурна традиція втрачена або реципієнтові 
невідома, то трактування пам’ятника і його ідентифікація з певною 
культурною традицією відбувається в межах уявлень і обсягу 
знань реципієнта. 

Окрім того, символічне навантаження пам’ятника з часом 
може бути відкореговане, переартикульоване. Так, перші з уже 
згаданих подячних стовпів першопочатково були римськими 
тріумфальними стовпами, що їх було змінено. За часів УРСР з 
Колони Магдебурзького права, як і з сотень інших споруд, було 
демонтовано хрест – радянська влада доволі цілеспрямовано 
ліквідовувала на підвладній території маркери поширення різного 
роду релігійних традицій.  

У 2013 році Колону знову «підкорегували»: за кошти міського 
бюджету знятий більшовиками хрест встановили наново [23]. За 
деякий час Колона знову зазнала змін: табличка, що повідомляла 
про встановлення громадою колони на честь підтвердження дії у 
Києві Магдебурзького права російським імператором, зникла, а на 
іншій, що присвячувала колону Святому Володимиру, було 
замальовано згадку про Росію [24]. 
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Подібні метаморфози характерні для пам’ятників, що 
репрезентують у публічному просторі підважену культурну 
традицію – ту, яка відкидається чи зв’язок з якою заперечується чи 
то на державному рівні, чи то на рівні суспільного сприйняття. У 
разі підтримки чи ігнорування на рівні державному чи місцевої 
влади пам’ятників-маркерів підваженої традиції такі пам’ятники 
стають об’єктом атак з боку тих груп, що відкидають репрезен-
товану пам’ятником культурну традицію, якщо ця традиція гостро 
суперечить тій, що є підтримуваною у цих групах. У разі, якщо 
культурна традиція, що її репрезентує той чи інший пам’ятник, 
поширеній у суспільстві культурній традиції не суперечить, то 
такий пам’ятник сприймається як маркер взаємозв’язку і може 
легітимно продовжувати існування в публічному просторі. 

Успадкований Україною радянський гранд-наратив був най-
більш широко репрезентований у публічному просторі двома 
групами пам’ятників: Леніну і пов’язаними з подіями та особами 
так званої (в межах відповідного наративу) «Великої Вітчизняної 
війни». Саме ці два типи пам’ятників були основними маркерами 
радянської культурної традиції другої половини ХХ століття, що 
вже неодноразово відзначалося дослідниками [17, с. 47; 14, с. 122].  

Пам’ятники Леніну цілком однозначно асоціюються саме з 
радянською культурною традицією. Для цього типу пам’ятників 
саме функція маркування простору як такого, на який поши-
рюється вплив комуно-соціалістичної ідеології та відповідний 
комплекс уявлень і практик, була основною. Саме звільнення від 
пам’ятників Леніну як маркера належності чи принаймні взаємо-
зв’язку з певною культурною традицією ставало обов’язковим, на-
гальним, майже рефлекторним кроком, одним з перших зроблених 
після виходу на вільний європейський простір країн-сателітів, що 
перебували в соцтаборі, чи відновлення незалежності країн, що 
перебували у складі СРСР.  

Урешті, саме звільнення від маркерів належності до колиш-
ньої радянської імперії, чи, ширше, перебування під російським 
впливом, стало основним лейтмотивом так званого «Ленінопаду», 
принаймні саме так (як на мене цілком слушно) це було одразу 
інтерпретовано у західних ЗМІ, які підкреслювали, що повалений 
у Києві пам’ятник був символом «російського впливу на Україну» 
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чи навіть «російського гніту і панування в Україні» [25]. Хвиля 
«Ленінопаду», що прокотилася Україною після повалення пам’ят-
ника в Києві, вочевидь підтверджує коректність саме такої оцінки.  

Складнішою нині видається справа з другим типом пам’ят-
ників – пов’язаних з наративом «Великої Вітчизняної війни». З 
одного боку, ці пам’ятники в багатьох випадках є меморіалами: 
радянська традиція вітала влаштування поховань у центрі посе-
лення на знак героїчних заслуг, і значна частина подібних 
меморіалів влаштована у середмісті. Шанобливе ставлення до 
місць поховання, тим більше, тих, хто загинув наглою смертю, є, 
як уже зазначалося вище, давньою загальноєвропейською тради-
цією, і це значною мірою слугує захистом цих меморіалів і понині. 
Та й засилля пам’ятників Леніну, які першочергово сприймалися 
саме як маркери радянської традиції та донедавна кількісно 
переважали, тривалий час слугувало додатковим захистом мемо-
ріалам бійцям радянських збройних формувань. 

Водночас, радянська традиція дещо підважила практику 
шанобливого ставлення до померлих: руйнування місць поховань, 
у тому числі масових поховань тих, хто загинув наглою смертю, 
було звичною справою і повсюдним явищем: німецькі військові 
кладовища, що зникли без сліду, Бабин Яр, залитий пульпою, 
Аскольдова могила – цей список можна продовжувати. Зникла без 
сліду і значна частина численних раніше поховань у середмісті 
різного роду «борців за встановлення радянської влади», тож 
захист меморіалів бійцям радянських військових формувань (серед 
них і загонів НКВС) під впливом традиції не є аж таким певним. 

Серед масиву пам’ятників, пов’язаних з наративом «Великої 
Вітчизняної війни» превалюють пам’ятники, що їх умовно можна 
окреслити як пам’ятники «воїнові-захисникові» і «воїну-визволи-
телю». Пам’ятники, встановлені за межами колишнього СРСР, 
переважно втілюють образ «воїна-визволителя» (в Берліні, Плоди-
ві, Таллінні). На теренах колишнього СРСР звеличувався переваж-
но «воїн-захисник», образ якого є безсумнівним об’єктом глори-
фікації: різного роду Пагорби слави (Львів, Переяслав-Хмельниць-
кий), Алеї слави (Одеса), Меморіали і Парки вічної слави (Суми, 
Київ, Черкаси, Луцьк), присвячені виключно бійцям радянських 
збройних формувань, у тому числі загонів НКВС, і містять цілком 
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однозначну позитивну конотацію, підтримують наратив великої 
«Перемоги» [26]. Існування Дня Перемоги як державного свята 
підтримує цю традицію на державному рівні.  

Проте існування Дня пам’яті і примирення, що його від-
недавна відзначають також на державному рівні, напередодні Дня 
Перемоги, дещо підважує цю традицію. Існування в Україні 
контрнаративу, частково підтримуваного на державному рівні, що 
принаймні не заперечує тверджень про те, що СРСР тривалий час 
був союзником нацистської Німеччини, що Радянська армія всту-
пила у Другу світову війну на боці нацистської Німеччини і лише 
через два роки зайняла у цьому конфлікті інший бік, що на радян-
ських багнетах в європейські країни було принесено не лише 
визволення від нацизму, але й його аналог – радянський тота-
літаризм, який закріпився на теренах значної частини Європи на 
кілька десятиліть, не кажучи вже про те, якою ціною була здобута 
та перемога, – все це сукупно, звісно, викликає несприйняття 
культу «Перемоги». 

Наслідком цього конфлікту є, наразі ще поодинокі, акти 
руйнування чи пошкодження відповідних маркерів.  

До прикладу, в Харкові 6 травня 2018 року невідомими було 
скинуто встановлений в середмісті бюст маршалу СРСР Георгію 
Жукову. Прикрість з цим бюстом трапилася не вперше. У січні 
2018 року він уже зазнавав пошкоджень: його залили червоною 
фарбою. Відповідно до повідомлення сайта «Новое время» відпо-
відальність за пошкодження взяв на себе рух «Права молодь», 
який редакція називає «націоналістичним». Сайт повідомляє, що 
цей рух поширив повідомлення, де зазначив, що: «Активістами 
«Правої молоді» було залито фарбою та залишено попереджу-
вальні надписи на постаменті пам'ятника кривавого маршала 
Жукова» [27].  

Мер Харкова Геннадій Кернес уже наступного після повалення 
бюсту дня оголосив цей вчинок плювком «у пам'ять про своїх дідів і 
прадідів, які пройшли Другу світову війну». Він також, як повідомив 
сайт ТСН, закликав поліцію взяти під охорону «пам'ятники, мону-
менти та братські поховання тих, хто боровся із фашизмом» [28].  

Водночас, у травні 2018 року Інститут національної пам’яті у 
листі-відповіді на запит депутата Харківської обласної ради 
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Дмитра Булаха повідомив, що пам’ятники Георгію Жукову 
підлягають демонтажу відповідно до Закону України «Про за-
судження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистсь-
кого) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки» від 2015 року. В листі наголошується, що 
маршал СРСР Георгій Жуков не лише «особа, яка причетна до 
встановлення радянської влади збройним шляхом», але й «своїми 
наказами прирік на знищення сотні тисяч українців, призваних у 
1943 році» [29]. Важко сказати, чи були «діди і прадіди» тих, хто 
скидав бюст, серед тих «сотень тисяч, призваних у 1943 році», чи, 
може, серед тих, кого маршал прирік на вірну загибель під 
Ржевом, або ж тих, кого опромінювали радіацією на військових 
полігонах за його ж наказом, але твердження, що повалення бюсту 
маршала є плювком у пам’ять цих сотень тисяч, не видається аж 
надто логічним висновком.  

Натомість цей висновок є цілком логічним у межах наративу 
«Великої Вітчизняної війни», відповідно до якого події 1941 – 
1945 років описувалися виключно як величні та героїчні, хоч і 
трагічні. Адже то була війна «Велика», в процесі якої «радянський 
народ» боровся за свою «Вітчизну» і здійснив «подвиг», яким 
покрив себе «Вічною славою». Звісно, в такому контексті пошко-
дити бюст того, хто безпосередньо був організатором тієї вічної 
величі, що стала можливою внаслідок того подвигу, який є 
об’єктом «вічної слави», то є великою наругою над пам’яттю тих, 
кого цей організатор на той подвиг прирік. 

Харківській бюст маршалу Жукову був не першим, що 
постраждав від рук невідомих: на рік раніше, в 2017 році, було 
пошкоджено інший бюст маршала СРСР Георгія Жукова – в Одесі. 
Відповідно до повідомлення про цю подію, вміщеному на сайті 
«24-го каналу», поліція відкрила кримінальне провадження «за 
частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу Украї-
ни за фактом руйнування в місті погруддя маршала Георгія 
Жукова» [30]. Попри існування Закону України «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тота-
літарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки» [31] ці пам’ятники і надалі перебувають у публічному 
просторі, їх руйнування розглядається поліцією як хуліганські дії, 
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про спроби їх демонтажу чи інших версій «народної деко-
мунізації» загальнонаціональні ЗМІ подекуди і досі повідомляють 
зі вживанням терміна «націоналісти» у заголовках [32], як-то у 
випадках пошкоджень пам’ятників Леніну до початку загальної 
хвилі «Ленінопаду» [33]. 

Риторика оборонців цих пам’ятників цілком відповідає нара-
тиву «Великої Перемоги», хоч наразі термін «Велика Вітчизняна 
війна» практично не вживається, його було з успіхом підмінено в 
тотожному значенні терміном «Друга світова війна». 

Цю ситуацію (й пошкодження, і реакцію на нього) певною 
мірою провокує позиція, зайнята державою Україна щодо загалу 
пам’ятників, пов’язаних з подіями Другої світової війни, та закріп-
лена на законодавчому рівні, адже Закон України «Про увічнення 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років» 
від 2015 року у статті 4 прямо передбачає, що пам’ятками Другої 
світової війни визнаються не лише власне меморіали («військові 
кладовища, військові ділянки на цивільних кладовищах, братські 
та одинокі могили»), але й «пам’ятники, пам’ятні знаки, 
скульптурні, архітектурні та інші споруди, композиції і об’єкти, 
що увічнюють пам’ять про події часів Другої світової війни 1939–
1945 років, її учасників та жертв», і весь цей комплекс «перебуває 
під охороною держави», а наруга над «пам’ятниками Другої 
світової війни», їх руйнування або знищення караються [34].  

Закріплена на законодавчому рівні позиція неодноразово 
підтверджувалася як чинна і представниками державних органів, 
що покликані ту політику втілювати. Зокрема, невдовзі після 
ухвалення відповідного закону в 2015 році голова Інституту 
національної пам’яті Володимир В’ятрович наголошував, що 
«ухвалені нещодавно закони про декомунізацію не передбачають 
знищення (руйнування) пам’ятників, які вшановують учасників і 
жертв Другої світової війни» [35]. Принаймні так слова директора 
Інституту національної пам’яті зрозуміли автори статті на сайті 
«Радіо Свобода».  

Про те, що декомунізація не торкнеться створеного за часів 
СРСР комплексу пам’ятників, пов’язаних з концепцією «Великої 
Вітчизняної війни», іменуючи їх «пам’ятниками Другої світової 
війни», наголосив у тому ж 2015 році і міністр культури В’ячеслав 
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Кириленко, через якого відповідно до положення про Інститут 
національної пам’яті Кабінетом Міністрів «спрямовується та 
координується» діяльність цього Інституту. Зокрема, В’ячеслав 
Кириленко зазначав, як повідомляє все той же сайт «Радіо Сво-
бода», що «закони про декомунізацію України не будуть 
стосуватися пам’ятників, пов’язаних із Другою світовою війною». 

Виходячи з цієї логіки бюст, що вшановує маршала СРСР 
Георгія Жукова, є, поза сумнівом, таким пам’ятником, що пов’яза-
ний з подіями Другої світової, адже сам Георгій Жуков, без-
сумнівно, був безпосереднім, і то далеко не рядовим, її учасником, 
а отже, цей бюст «знищенню (руйнуванню)» у жодному разі не 
підлягає. В той же час, відповідно до уже згаданого листа 
Інституту національної пам’яті цей бюст не лише може бути, але й 
повинен бути демонтований.  

Видається, що стосовно пам’ятників бійцям радянських 
збройних формувань на рівні державної та місцевої влади було 
зайнято ту саму позицію, що й щодо пам’ятників Леніну свого 
часу: нічого не вирішувати. Адже формально і пам’ятники Леніну 
могли бути демонтовані на підставі Указу Президента ще від 
2007 року, що у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932 – 
1933 років в Україні передбачав вжиття заходів «щодо демонтажу 
пам'ятників та пам'ятних знаків, присвячених особам, причетним 
до організації та здійснення Голодомору 1932 – 1933 років в 
Україні та політичних репресій» [36]. Подекуди громади чи окремі 
активісти, покликаючись на цей документ, зверталися до місцевої 
влади з проханням демонтувати пам’ятник Леніну. Подібна ініціа-
тива навіть могла бути підтримана місцевими депутатами [37], але 
так і лишалася лише ініціативою роками, аж допоки Україною не 
прокотилася хвиля «Ленінопаду» [38].  

Сподіватися, що напади на різного роду об’єкти «Вічної 
Слави» припиняться, варто лише в офіційних документах і заявах 
називати їх не «пам’ятниками Великої Вітчизняної війні», а 
«пам’ятниками Другої світової війни» не випадає, що засвідчують 
численні атаки на ці пам’ятники, які відбулися після їх офіційного 
«переназивання» як різновиду. Видається, що подальше застосу-
вання цього підходу, який базується на аж надто спрощеному 
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сприйнятті процесів ідентифікації пам’ятників-маркерів у сус-
пільстві, є безперспективним.  

Більше того, видається, що є певна тенденція до радикалізації: 
якщо до 2013 року листи з проханням зняти Леніна до місцевої 
влади на Волині писали на папері, то нині вимоги демонтувати 
бюст маршала Жукова у Харкові пишуть фарбою на самому 
пам’ятнику. Сподіватися, що ці вимоги також можна буде ігнору-
вати і, як то було з пам’ятниками Леніну, «законсервувати» 
ситуацію, як після перших гучних демонтажів на початку 1990-х, 
коли кожен регіон порався з питанням як вважав за потрібне ро-
ками, вже не випадає. Навіть пам’ятники Леніну у довоєнній 
Україні там, де вони лишилися, зазнавали спорадичних нападів 
протягом усіх років, що минули від демонтажу пам’ятника на 
майдані Незалежності. Падіння другого київського Леніна (і це ще 
у довоєнний час) спричинило ланцюгову реакцію «Ленінопаду», 
коли пам’ятники масово було просто знищено. В країні, що 
перебуває у стані війни, реакція на спроби законсервувати 
ситуацію очікувано виявляється більш різкою. 

Щоб уникнути подібної ситуації з «пам’ятниками Другої 
світової війни», слід уже зараз на державному рівні переглянути 
ставлення до їх комплексу. Інакше підважена традиція глори-
фікації бійця радянських збройних формувань, що загинув у вирі 
радянсько-німецької війни, буде і надалі викликати несприйняття і 
спроби спротиву.  

Наразі цей спротив має переважно символічний характер. 
Перші акції, мають виключно символічний характер, що їх прове-
дення не завдає суттєвих пошкоджень самому пам’ятнику: смажен-
ня яєчні на Вічному вогні [39], залиття фарбою пам’ятників [40], але 
ігнорування ситуації призводить до подальшої радикалізації – там, 
де була яєчня, з’являється бетон [41], а там, де фарба – кувалда [32]. 
При цьому самі поховання наразі ще не зазнають руйнації. Але, як 
уже зазначалося, традиція шанобливого ставлення до померлих, 
особливо у випадку, якщо ці померлі вже не сприймаються як 
«свої», була сильно підважена за радянських часів і не може вже 
гарантувати збереження нинішнього ставлення за умов подальшої 
радикалізації. 
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Доводиться констатувати, що тактика номінального перейме-
нування пам’ятників «Великої Вітчизняної війни» на пам’ятники 
«Другої світової війни» видається не заходами у сфері політики 
пам’яті, спрямованими на відновлення історичної пам’яті і 
консолідацію суспільства, а підміною понять і спробою маніпу-
ляції суспільною свідомістю. 

Слід зазначити, що спроби переартикуляції (зміни культурної 
традиції) щодо пам’ятників «Великої Вітчизняної війни» за 
останні кілька років були. Так, ще в 2015 році обговорювалася 
можливість потенційної зміни символічного навантаження Мемо-
ріалу Слави у Києві. Тоді пропонувалося певне розширення 
меморіалу: перепоховання у межах меморіального комплексу 
віднайдених решток невідомого бійця радянських збройних фор-
мувань доби радянсько-німецької війни і невідомого бійця, що 
загинув у війні новітній, на Сході України. Тоді ця пропозиція 
викликала обурення, мотивоване в першу чергу тим, що в 
ХХІ столітті з сучасним рівнем методів ідентифікації не повинно і 
не може бути ніяких навічно «невідомих солдатів». Концепція 
припустима для початку ХХ століття – саме тоді, після завершення 
Першої світової війни, з небаченою до того кількістю жертв 
виникли «Могили невідомого солдата» у Великобританії, Франції 
та інших європейських країнах – і запозичена радянською куль-
турною традицією після Другої світової війни вже у другій 
половині ХХ століття видавалася дещо негуманною, хоч і зро-
зумілою (бійці радянських військових формувань не мали 
ідентифікаційних жетонів, тоді як в арміях інших країн-учасниць 
вони були). В столітті ХХІ поява нових «невідомих солдатів», яких 
не просто ще не ідентифікували, а назавжди оголошують «неві-
домими», вже була сприйнята просто як зневага до бійців, які 
захищають свою Батьківщину. 

Проте ця спроба засвідчила, що на державному рівні все ж є 
певне усвідомлення того, що меморіали «Великої Вітчизняної вій-
ни» потребують переартикуляції, і розпочато пошук відповідної 
форми, що позбавляла б меморіали загиблих у ході Другої світової 
війни функції маркера радянської культурної традиції. 

Сказане вище не означає, що всі спроби переартикуляції 
пам’ятників «Великій Вітчизняній війні» приречені на поразку, 
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але, як на мене, засвідчує, що спроби закамуфлювати маркер 
шляхом його доповнення окремими елементами без змін основних 
елементів, які, власне, і виступають маркуючими, не матимуть 
успіху, принаймні у довготривалій перспективі. 

Пам’ятники та меморіали (поховання), що влаштовувалися у 
середмісті саме як маркери радянської культурної традиції, 
наріжним каменем якої був культ «Перемоги» та «Вічної Слави», 
без суттєвих змін і надалі сприйматимуться відповідно і або будуть 
перенесені, або суттєво концептуально та візуально змінені, або і 
надалі лишатимуться об’єктом атак, що матимуть все менш 
символічний характер. 

Сказане, звісно, стосується не лише тих пам’ятників, що були 
встановлені за радянської доби. Новітні пам’ятники також можуть 
нести відбиток усталеної культурної традиції попри те, що в 
суспільстві вона вже буде підваженою. Тоді навколо таких 
пам’ятників виникають бурхливі дискусії ще на етапі їх проекту-
вання та встановлення [42]. Можлива, як уже зазначалося вище, і 
така ситуація, коли культурна традиція, в межах якої було 
створено пам’ятник, просто невідома реципієнту, і тоді пам’ятник 
потрактовується в межах тих уявлень і знань, які в реципієнта 
наявні. Проте поширеність комплексу пам’ятників, що глори-
фікують події та учасників радянсько-німецької війни, та обізна-
ність суспільства з відповідною культурною традицією, яка, 
будучи значно підваженою в Україні, продовжує популяри-
зуватися країною-агресором за допомогою широко вживаної час-
тиною населення України мови і, подекуди, навіть в середині 
країни окремими діячами, не дозволяє стверджувати, що їх 
подальша доля стане об’єктом широкої дискусії, яка обмежиться 
виключно сторінками ЗМІ та стінами академічних і громадських 
установ, або ставлення до цього комплексу зміниться внаслідок 
необізнаності суспільного загалу з відповідною культурною 
традицією. 

Отже, підбиваючи підсумки, слід зазначити, що функція 
маркера притаманна тією чи іншою мірою всім пам’ятникам. Без-
відносно до волі їх авторів та замовників вони маркують простір 
навколо себе як такий, на який поширюється (де підтримується чи 
принаймні не заперечується) та чи інша культурна традиція – це є 
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однією з їх соціальних функцій. Те, наскільки важливою у сприй-
нятті реципієнта буде для того чи іншого пам’ятника його функція 
маркера певної культурної традиції, залежить від цілої низки 
факторів, зокрема, і від того, чи ознайомлений реципієнт з 
відповідною культурною традицією та наскільки поширеною і 
прийнятною у спільноті, з якою ідентифікує себе реципієнт, є 
відповідна культурна традиція. Пам’ятники різних культурних 
традицій можуть співіснувати в межах одного публічного прос-
тору, допоки ці традиції не конфліктують у сприйнятті спільноти. 
Культурна традиція, яку маркує пам’ятник, може бути змінена чи 
відкорегована шляхом переулаштування пам’ятника, але не 
шляхом лише номінального його переіменування.  

Враховуючи, що комплекс пам’ятників, створених з метою 
глорифікації подій і діячів радянсько-німецької війни, нині в 
Україні є найбільшим з тих, що репрезентують широко відому в 
суспільстві як антигуманну радянську культурну традицію, та те, 
що ця традиція конфліктує з іншими культурними традиціями, 
наразі поширеними та підтримуваними в Україні, необхідне 
подальше детальне вивчення світового досвіду зміни асоційованої 
з пам’ятником у сприйнятті реципієнта культурної традиції, яку 
репрезентує пам’ятник, результатів здійснених у різний час спроб 
переартикуляції символічного навантаження пам’ятників, методів 
та засобів її реалізації. Без вивчення та подальшого застосування 
найкращих зразків світового досвіду ситуація навколо пам’ят-
ників, що глорифікують події та діячів радянсько-німецької війни 
та які представлені практично у кожному населеному пункті 
сучасної України, може зазнавати подальшого загострення, окремі 
випадки атак на ці пам’ятники триватимуть, а наслідком подаль-
шого ігнорування проблеми може стати масове руйнування 
комплексу цих пам’ятників. 
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НІМЕЦЬКЕ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ  
У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СУЧАСНИЙ 

НАУКОВИЙ ДИСКУРС  
 

Визначено характер та зміст наукових пошуків, автори яких 
висвітлювали долю німецького населення в Україні у роки Другої 
світової війни. Показано специфіку висвітлення дослідниками змін 
поселенської структури німецького населення України у роки 
війни. Здійснений компаративний аналіз втрат німецького насе-
лення України порівняно з іншими представниками національних 
меншин у роки Другої світової війни. Проаналізовано висвітлення 
науковцями ролі і місця фольксдойче у планах війни Німеччини 
проти СРСР.  

Ключові слова: німці, фольксдойче, Україна, дискурс, етно-
політика, етнопрактика, національні меншини, колабораціонізм. 
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in Ukraine during the World War II was defined. The specificity of the 
highlighting of the researchers the changes of the German population 
settling structure of Ukraine during war years was showed. Compa-
rative analysis of German population losses in Ukraine compared to 
other representatives of national minorities in the World War II. The 
article analyzes the coverage of the role and place of Volksdeutsche in 
the plans of the German war against the USSR.   

Key words: German, Volksdeutsche, Ukraine, discourse, ethno-
politics, ethno-practice, national minorities, collaborationism.  

 
Постановка проблеми. Дослідження історії Другої світової 

війни у СРСР здійснювалося переважно на основі аналізу подій на 
фронтах, через призму дипломатичної боротьби або ж у контексті 
забезпечення армій воюючих сторін бойовою технікою, військо-
вим спорядженням, продовольством тощо. Особливістю радян-
ської історіографії історії війни був чіткий поділ її учасників на 
«своїх» та «чужих». Проте поступово після розпаду СРСР в 
умовах «архівної революції» постала так звана суб’єктивна історія. 
У рамках її дослідження науковці визначали чинники, що 
впливали на мотивацію тих чи інших вчинків, долі людей у ті 
важкі роки. Поряд з тим після відновлення української держав-
ності викристалізувався й україноцентричний дискурс історії 
Другої світової війни. Багато в чому він ніс на собі відбиток 
посилення уваги до суб’єктивної історії.  

У центрі уваги українських науковців постала історія на-
селення України, вплив економічних, соціальних, етнополітичних 
факторів і державної політики у сфері релігії на ставлення різних 
верств населення до участі у бойових діях. Розрив із радянською 
глорифікованою схемою війни відбувався поряд зі становленням 
та розвитком україноцентризму. Наукові пошуки у царині 
суб’єктивної історії та відмова від радянської «державницької» 
лінії вивчення подій минулого визначили й актуальність 
дослідження історії населення України через призму його 
поліетнічного складу. Поступово з’явилися студії, автори яких 
висвітлювали події Другої світової війни у контексті їх впливу на 
долю різних етнічних груп, які жили на українських землях.  
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Історія німецького населення України поряд з історією 
поляків, угорців, болгар, кримських татар тощо привертала все 
більшу увагу дослідників, що дозволило сформувати відповідний 
науковий дискурс. Аналіз такого дискурсу із визначенням гене-
ральних топіків важливий в умовах, коли пам’ять про війну вико-
ристовується задля реалізації неоімперських проектів, спрямо-
ваних як проти територіальної цілісності України, так і на її 
руйнування як держави.  

Пам’ять про Другу світову війну все більше розколює 
пострадянський простір. На відміну від Російської Федерації, де 
така пам’ять конструюється з метою монополізації Перемоги та 
сакралізації її символу із «героїзацією» своїх та «демонізацією» 
ворогів, в Україні поступово формується ставлення до війни 
передусім як до трагедії всього людства. У цьому контексті дос-
лідження історії німецького населення України в роки Другої 
світової війни виступило одним із засобів подолання сформо-
ваного радянською пропагандою стереотипу сприйняття німців як 
«фашистів». Крім того, об’єктивні наукові пошуки у цій царині 
дозволяють протистояти спробам реабілітації сталінізму із «ви-
правданням» рішень радянської верхівки про депортацію цілих 
народів начебто на підставі «їх готовності до співробітництва із 
окупантами». У свою чергу, аналіз наукового дискурсу про 
німецьке населення України в роки Другої світової війни дозволяє 
виокремити проблеми, які ще не знайшли висвітлення у наукових 
працях або потребують більшої уваги науковців. 

Аналіз останніх досліджень. Окремі аспекти проблеми пред-
ставлені у публікаціях А. Айсфельда, С. Бобильової, М. Бухсвай-
лера, В. Васильчука, В. Клеца, М. Коваля, В. Мартиненка, 
П. Медведка, Л. Радченко, Я. Радченко, О. Рафальського, М. Пан-
чука, О. Соловйова, Е. Фелькль, І. Фляйшхауер, Б. Чирка та ін.  

Виклад основного матеріалу. Друга світова війна спричи-
нила величезні людські жертви та матеріальні втрати, а також 
масштабні переміщення населення, які суттєво змінили етно-
соціальну структуру усіх регіонів. Більшість науковців сходяться 
на думці, що доля представників національних меншин, у тому 
числі й німецького населення України, багато в чому залежала від 
етнополітичних практик воюючих сторін, характеру етнополітич-
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ного менеджменту, специфіки міжетнічної взаємодії та етнокуль-
турних процесів передусім на землях, де розгорнулося збройне 
протистояння. Відповідно, така залежність зумовлювала й специ-
фіку аналізу науковцями історії німецького населення України в 
роки війни. А залежність його долі від позиції сильніших суб’єктів 
міжнародної політики багато в чому визначала оціночні аспекти 
наукових досліджень.  

Наукові студії з історії німців України у роки Другої світової 
війни являють собою переважно дослідження змін поселенської 
структури німецького населення (насамперед депортацій), а також 
спроби висвітлення ставлення до осіб німецького походження з 
боку владних структур у роки окупації та відновлення радянської 
влади. Наукові праці містять аналіз переселення німців з території 
західноукраїнських областей до Німеччини на початку війни, 
депортацій німців з УРСР до східних районів СРСР у 1941 р. після 
нападу Німеччини, а також переміщення етнічних німців для ство-
рення поселень «Хегенвальд» у південній частині Житомирської 
області та «Ферстенштадт» у північній частині Вінницької області.  

Кількісний аналіз змін поселенської структури німецького 
населення України, здійснений А. Айсфельдом, В. Кубійовичем, 
В. Клецом, В. Мартиненком, Б. Чирком та ін. науковцями, переважно 
базується на зіставленні довоєнних даних про кількість населення 
із матеріалами, де містилась інформація про планові та фактичні 
показники кількості добровільних мігрантів чи депортованих осіб. 
Такими матеріалами є дані переписів населення, відомості пере-
селенських комісій, правоохоронних органів або спецслужб. Для 
відтворення умов переселення вітчизняні науковці використо-
вують як дані статистики, так і спогади сучасників.  

За даними В. Кубійовича, на 1 січня 1939 р. на території 
Львівського, Станіславського та Тарнопільського воєводств Поль-
ської республіки проживало 5824100 осіб, з яких близько 40 тис. 
німців [25, с.12]. Поразка Польщі на початку Другої світової війни 
і поділ її земель між Німеччиною та СРСР зумовили посилення 
міграції населення. На основі радянсько-німецької угоди 28 верес-
ня 1939 р. і договору про добровільне переселення, підписаного 
16 листопада 1939 р. у Москві, українці, білоруси та росіяни, що 
жили у Генеральній губернії, могли переселитися до СРСР, а 
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німці, які жили у східній частині колишньої Польщі, – переїхати 
до Німеччини.  

Кількість німців, які переїхали до Німеччини, на переконання 
В. Кубійовича, точно визначити практично неможливо. Справа в 
тому, що за мовчазної згоди німецьких переселенських комісій у 
Галичині та Волині українці, які прагнули виїхати до Генеральної 
губернії, видавали себе за німців і тим самим отримували 
можливість змінити місце проживання [26, с. 182].  

Німці, які раніше жили на території Польщі, розчленованої у 
вересні 1939 р. тоталітарними режимами, розглядалися радянсь-
кими владними структурами не тільки як «німецьке населення», 
але й як колишні громадяни країни, що належала до «буржуаз-
ного», «імперіалістичного» світу. Це, на думку Б. Чирка, викли-
кало у представників радянсько-партійного апарату, НКВС та 
інших державних структур прагнення будь-якими методами «при-
сікти» гіпотетично уявлену можливість здійснення з боку етнічних 
німців «антирадянської» та «шпигунської» діяльності [51, с. 85]. 
А. Айсфельд та В. Мартиненко пояснювали таке становище фор-
муванням у свідомості партійного керівництва та працівників 
НКВС ще під час передвоєнних репресій стійкого «образу ворога» 
щодо німецьких колоністів. Дослідники наголошували, що навіть 
тимчасова, на перший погляд, відлига у німецько-радянських 
стосунках після підписання 23 серпня 1939 р. пакту Молотова–
Ріббентропа жодним чином не вплинула на становище представ-
ників німецької етнічної спільноти в СРСР [3, с. 602].  

Саме у контексті аналізу наслідків підписання пакту 
Молотова–Ріббентропа І. Дробот, В. Кучер, П. Чернега [49], 
М. Коваль [22], В. Кубійович [26], М. Панчук, Л. Польовий [32], 
Л. Рябошапко [40; 41; 42; 43], А. Трубайчук [47; 48] та ін. висвіт-
лювали переселення німців на контрольовані Німеччиною тери-
торії відповідно до радянсько-німецьких домовленостей. Характер 
таких домовленостей М. Панчук визначав як аморальний, наго-
лошуючи, що вони свідчили про нехтування декларованих прин-
ципів зовнішньої політики [31]. 

Союзницькі стосунки між СРСР та Німеччиною на початку 
Другої світової війни були обумовлені їх обопільним прагненням 
переділу світу на свою користь. У ході реалізації визначених 
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завдань ці країни нехтували моральними принципами та тери-
торіальним поділом, сформованими версальськими домовленос-
тями. Вимоги СРСР щодо переділу сфер впливу у Європі чітко 
визначили позицію Сталіна. Було очевидно, що принцип само-
визначення не мав жодного відношення до зовнішньополітичної 
стратегії Радянського Союзу. На думку Г. Кіссінджера, Сталін, не 
вагаючись, анексував би території, населені не росіянами, аби був 
упевнений у невтручанні Німеччини [18, с. 363].  

Саме позиція керівництва Німеччини, як відзначав Б. Чирко, 
дозволила частині німців, які жили на території Галичини, 
переселитися на німецькі землі або території, що контролювалися 
цією державою. А тих німців, яких за різних обставин не прийняла 
німецька сторона, відправляли до східних районів СРСР. Це, на 
його думку, доводило, що органи радянської влади розглядали 
німців як представників «шкідницької нації» [50, с. 51; 51, с. 85].  

Характеризуючи становище населення Західної України на 
початку Другої світової війни, О. Гайдай, Б. Хаварівський та 
В. Ханас відзначали, що з приєднанням до СРСР мешканці цієї 
території мали б стати радянськими громадянами. Проте поляки 
вважали їх громадянами Польщі, а німці унаслідок перебування 
Галичини до Першої світової війни у складі Австро-Угорської 
імперії мали також певні підстави вважати їх своїми підданими. А 
будь-яке відхилення від офіційної державної політики кожна з 
держав розцінювала як колабораціонізм [12, с. 5]. Виходячи з 
цього, можна стверджувати, що німці, які проживали на початку 
війни на українських землях, стали заручниками реалізації планів 
воюючих сторін.  

Німецько-радянська війна суттєво ускладнила становище 
німецького населення України. Попри обмеження деяких грома-
дянських і політичних прав у різних країнах, які брали участь у 
Другій світовій війні, у СРСР набули поширення превентивні 
репресивні заходи із порушенням карно-процесуального кодексу. 
Автори колективної монографії «Політичний терор і тероризм в 
Україні. ХІХ–ХХ ст. Історичні нариси» дійшли висновку, що 
переважна більшість населення радянської країни «із розумінням» 
ставилася до жорстких заходів влади щодо підвищення режиму 
суворості, навіть і до тих, котрі межували з терором [33, с. 679].  
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У міру просування частин вермахту та його союзників углиб 
України керівництво Радянського Союзу вдавалося до все більш 
жорстоких заходів проти німецького населення. Репресії та 
депортації німців України на початку війни вітчизняні науковці 
почали досліджувати протягом 1990-х років. Більше уваги 
приділяли висвітленню депортацій на території Кримського пів-
острова і дещо менше – вивченню примусового переселення 
східних районів СРСР. На основі аналізу архівних джерел І. Білас, 
М. Бугай, М. Коваль, П. Медведок та ін. прагнули визначити кіль-
кість заарештованих чи депортованих німців, проаналізувати нор-
мативні документи, пов’язані із насильницьким переселенням, 
висвітлити настрої населення України в роки війни [5; 9; 11; 23, 
с. 15–28; 30]. Проте найбільш ґрунтовно арешти соціально небезпеч-
них елементів і мобілізацію у трудові колони проаналізували на 
початку 2000-х років А. Айсфельд та В. Мартиненко [3, с. 602–605]. 

Дослідниками було визначено основні засоби здійснення 
депортацій, механізм втілення у життя репресій із порівнянням їх 
перебігу у довоєнні роки та під час ведення бойових дій. Науковці 
також дійшли висновку, що депортації воєнного часу і їхній вплив 
на етнополітичну ситуацію в Криму слід оцінювати у контексті 
депортаційної політики радянського керівництва, що здійснювала-
ся і до війни. Водночас депортації німецького населення мали 
дещо інше забарвлення порівняно із примусовими переселеннями 
представників інших націй. Довоєнні депортації німців стали 
прообразом депортацій цілих народів, що були здійснені за ініціа-
тиви радянського керівництва в роки німецько-радянської війни.  

Дії радянського режиму стосовно «ворожих націй» у роки 
Другої світової війни у деяких дослідженнях називають «етно-
цидом», хоча частина науковців не погоджується із доцільністю 
використання цього терміна. Поступово у наукових дослідженнях 
суцільне виселення німецького населення Кримської АРСР до 
Орджонікідзевського краю почали характеризувати як «етнічні 
чистки» [24, с. 10]. 

Оцінюючи трагедію німецького населення, яке проживало в 
СРСР, російські вчені цілком слушно відзначили, що нічого подіб-
ного стосовно росіян у Німеччині не було. Російські емігранти і 
далі спокійно жили у своїх будинках як у Німеччині, так і в краї-
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нах, що потрапили під владу ІІІ Рейху. Тому, згідно із твердженням 
російських науковців, у «расовій нацистській державі людям із 
російською кров’ю жити виявилося суттєво легше, ніж у інтер-
національній радянській людям з німецькою кров’ю» [17, с. 130].  

На думку українських дослідників, депортацію німецького 
населення на початку війни можна розглядати також як зміну 
курсу радянської верхівки у етнополітиці. Хоча депортація німців 
мала вигляд воєнної акції (так, наприклад, японці, які проживали 
на Гавайських островах, після нападу Японії на Перл-Харбор були 
переважно ув’язнені у таборах), але висунення звинувачення всім 
представникам певної нації ставила такі дії радянського керів-
ництва не лише поза межі довоєнних депортацій, а й поза межі 
марксистсько-ленінського вчення. Сталін продемонстрував ви-
щість національних пріоритетів за соціальні чи класові. Таке 
рішення зайвий раз підтверджує твердження О. Рафальського про 
те, що пріоритетними причинами Другої світової війни були саме 
національні проблеми [38, с. 196].  

Обґрунтування депортацій за національною ознакою являло 
собою одну з масштабних маніпуляцій етнічними цінностями та 
історичною пам’яттю, які так часто використовувалися під час 
війни для мобілізації населення, а також після її завершення з 
метою формування бажаного ставлення до бойових дій. Депор-
тація німецького населення за національною ознакою стала 
важливим кроком на шляху подальшої консолідації населення 
СРСР у війні проти Німеччини та її союзників передусім на основі 
панславізму. Така депортація також підкреслювала відмову від 
політики загравання із окремими національними меншинами і 
свідчила про започаткування курсу на створення так званої «нової 
історичної спільності» – радянського народу. 

Протягом 1990-х років в українському науковому дискурсі 
переважала теза про те, що все німецьке населення УРСР було 
депортоване на початку війни. Проте найбільш достовірним таке 
твердження видається стосовно долі німецького населення Криму, а 
не України в цілому. У наукових колах кількість депортованих із 
Криму німців була оцінена у 50–53 тис. осіб. Подібні оцінки кількості 
примусово виселених із території півострова німців В. Клец моти-
вував даними Всесоюзного перепису населення 1939 р., згідно з яким 
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німців у Криму нараховувалося 51299 осіб [21, с. 130]. Водночас у 
дослідженні «Національні меншини України у ХХ столітті. Полі-
тико-правовий аспект» називалася й цифра 65 тис. осіб [29, с. 191]. 
Такими були наслідки виконання наказу про виселення німецького 
населення, який Сталін віддав Берії (існує версія, за якою Сталін 
наказав виселити німецьке населення «із тріском» [8, с. 118–119]).  

Але якщо з Криму практично всіх німців депортували, то 
повне виселення німців з інших територій України здійснити не 
вдалося. Так, А. Айсфельд вказував, що на момент утворення 
Рейхскомісаріату «Україна» на його території проживали близько 
163 тис. німців. Свій висновок він підтверджував даними Жито-
мирського, Київського, Луцького, Дніпропетровського, Миколаїв-
ського генерал-комісаріатів та даними про кількість німецького 
населення Мелітополя [1, с. 338].  

В. Клец на основі аналізу архівних матеріалів дійшов 
висновку, що на початку німецько-радянської війни з України була 
депортована лише четверта частина німецького населення. Цей 
висновок став результатом компаративного аналізу даних радян-
ських передвоєнних переписів, згідно з якими у 1937 р. в Україні 
проживали 401880 німців, а у 1939 р. – 392458, та матеріалів 
німецьких джерел, згідно з якими близько 163 тис. німців жили на 
території Рейхскомісаріату та ще понад 130 тис. німців були меш-
канцями Трансністрії [21, с. 132].  

Українські науковці відзначали, що німецьке населення Украї-
ни активно опиралося примусовому виселенню, за найменшої 
можливості прагнучи повернутися до рідних осель. Так, для 
2500 мешканців менонітських колоній правобережної частини 
Дніпропетровської області уникнути примусового виселення 
допомогли частини вермахту, скеровані у цей бік саме з цією 
метою [28, с. 171].  

Загалом можна стверджувати, що результати новітніх дос-
ліджень свідчать про провал радянського плану депортації всього 
німецького населення України. Однак причини цього пов’язані не 
стільки з опором німецького населення, скільки з дією інших факто-
рів. Найбільш важливим було порівняно швидке просування німець-
ких військ углиб України, яке як зірвало плани радянського керів-
ництва щодо здійснення евакуації, так і плани з депортації. Іншим 
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вагомим фактором було ставлення частини відповідальних праців-
ників, які мали здійснювати депортацію, до виконання наказу. 

Серед архівних матеріалів збереглося багато свідчень того, що 
значна частина населення України чекала німецький вермахт з 
надією на ліквідацію колгоспів, пам’ятаючи про голодомор та 
репресії радянського режиму. Багато мешканців України мали 
надію на те, що за німецького панування не буде гірше жити, аніж 
за більшовиків [61, арк. 47]. У очах багатьох пересічних людей 
німецький вермахт у 1941 р. постав як найсильніша армія світу. 
Для них найголовнішим було не те, скільки сил віддано боротьбі, а 
те, хто все-таки переможе у кінцевому рахунку. За словами під-
полковника З. Богатиря, який був комісаром партизанського 
з’єднання генерал-майора Сабурова, багато українських селян, 
вважаючи після поразки радянських військ під Києвом, що війна 
вже програна, навіть відмовлялися годувати радянських бійців, які 
намагалися пробитися з оточення до своїх частин [62, арк. 22–23]. 
А за визнанням Д. Коротченка, наприкінці 1941 – на початку 
1942 рр. більшість населення не бажала продовжувати боротьбу 
проти німців, а намагалася різними способами пристосуватися до 
окупаційного режиму [59, арк. 28–29]. До рідних сіл в Україні 
повернулася частина бійців Червоної Армії, які потрапили в 
оточення, а також ті, хто за різних причин уникнув мобілізації. 
Багато комуністів та комсомольців також залишилися на окупова-
ній території: декого не змогли вивезти, а інші й не бажали 
виїжджати. Згідно із даними спеціальної комісії з історії війни, яка 
працювала у вітчизняних архівах, унаслідок різних форм дезер-
тирства, через недбальство військкоматів та з інших причин на 
окупованій території залишилося більше 5,6 млн військово-
зобов’язаних [60, арк. 36]. Тому не дивно, що й німецьке населен-
ня України опиралося примусовому виселенню, ініційованому ра-
дянською владою, та із надією чекало приходу вермахту.  

Про те, що частина німецького населення України змогла 
уникнути депортації на початку німецько-радянської війни, свід-
чать і масштаби переміщення німців у роки нацистської окупації, 
що переважно мали на меті створення так званих «зразкових 
німецьких поселень».  
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Базовою формою утворення нацистською владою нових німець-
ких колоній у регіонах компактного проживання українських 
фольксдойче стали сукупності населених пунктів під назвою «Хе-
гевальди». Переселення з однієї області до іншої мали на меті 
забезпечити за допомогою фольксдойче охорону залізниць та 
шосейних шляхів від партизанів. У листопаді 1942 р. на території 
колишньої Житомирської області були створені 2 «Хегевальди» – 
на південь від Житомира й у трикутнику Житомир – Коростень – 
Новоград-Волинський. 23 вересня 1943 року на землях Волині був 
сформований третій «Хегевальд». Землі на Житомирщині, відве-
дені під «Хегенвальди», охоплювали площу розміром 6750 км2, з 
них, відповідно до результатів дослідження І. Іванькова, було 
виселено до 90% українського населення [14, с. 9]. Проте, як 
свідчать результати новітніх досліджень, із запланованих 30000 
вдалося переселити лише 10178 німців. Компактно розселити їх не 
вдалося через поразки на фронті. Не вдалося реалізувати й ідею 
створення у Криму та у нижній течії Дніпра «готської області» 
(Гоенгау) [3, с. 618].  

Частково ці невдачі дослідники пов’язували із плутаниною у 
вищих ешелонах влади Німеччини щодо визначення органів, які 
мали здійснювати колонізацію завойованих територій на Сході. З 
одного боку, існувало почуття глибокої солідарності з німцями за 
межами Третього Рейху. Проте, з іншого боку, незважаючи на те, 
що політика німецької колонізації земель України була заздалегідь 
спланована, на практиці вона втілювалася у життя адміністра-
тивними органами різного відомчого підпорядкування. Це приз-
вело до дублювання окремих сфер повноважень та конкуренції 
між різними відомствами. 

Маючи намір завоювати величезні території на Сході, 
А. Гітлер розглядав ці землі як простір для зростання німецького 
сільського населення. Україна відповідно до його планів мала б 
бути найкращим регіоном для розвитку сільського господарства. 
Слов’янське населення України планувалося частково винищити, а 
частково депортувати. Генеральний план «Ост» передбачав упродовж 
30 років виселити і знищити 31 млн осіб ненімецького походження на 
території Польщі та західної частини СРСР. На їх місце мали 
переселити близько 10 млн німців та фольксдойче [29, с. 182].  
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Багато фольксдойче на початку війни жили у скрутних 
умовах. О. Іванов та І. Іваньков відзначали, що злидні серед німець-
ких поселенців досягли катастрофічних масштабів [13, с. 88]. 
Водночас протягом порівняно короткого проміжку часу окупацій-
ній владі вдалося покращити їхнє матеріальне становище та забез-
печити продуктами харчування. І не в останню чергу вдалося 
досягти цього за рахунок місцевого українського населення. 
Водночас, як переконливо довели А. Айсфельд та В. Мартиненко, 
плани Гітлера щодо війни проти СРСР аж ніяк не можна було 
пояснити передусім його прагненням полегшити долю німців, які 
проживали в радянській країні. У Генеральному плані «Ост» для 
них такої ролі не передбачалося [3, с. 595].  

Найчастіше серед мотивів співробітництва українських 
фольксдойче з окупаційною владою науковці називали незадово-
лення радянською владою, репресії 1930-х років, розкуркулювання 
селянства, насильницьке насаджування однодумства, створення 
обстановки тотальної підозри та страху, ліквідацію інтелігенції та 
атеїстичну політику держави [52, с. 849–853]. В. Клец доповнив 
перелік таких мотивів ще кількома, а саме: негативне сприйняття 
рішень про ліквідацію національних, у тому числі й німецьких, 
адміністративно-територіальних одиниць, прагнення помсти за 
депортації німецького населення на початку німецько-радянської 
війни. Дослідник відзначав, що основною причиною співробіт-
ництва було прагнення вижити у важких умовах війни. Водночас 
для німців окупанти були не лише представниками іншої країни, а 
й одноплемінниками, з якими існували мовні, культурні, а іноді й 
родинні зв’язки [19, с. 164–165].  

У сучасних дослідженнях дещо по-різному ставляться акценти 
на оцінці співробітництва фольксдойче з окупаційною владою. 
Відомо, що значна кількість фольксдойче служила у поліції, вій-
ськах СС, а також у підрозділах вермахту та загонах самооборони. 
Крім того, на території Рейхскомісаріату «Україна» німці стали 
основою «Гітлерюгенду» (Deutsche Jugend Ukraine – німецька 
молодь України). Згадується й факт створення у 1943 р. на Дніпро-
петровщині кавалерійського полку СС із фольксдойче [44, с. 99]. 
М. Коваль та П. Медведок стверджували, що до складу сформо-
ваного у районі Великого Токмака полку були мобілізовані 
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1500 фольксдойче [23, с. 23]. О. Соловйов підкреслював, що у разі 
дійсного існування такого полку він мав би входити до складу 8-ї 
кавалерійської дивізії СС «Флоріан Гейер» [46, с. 426–433]. У 
дослідженні В. Мартиненка із посиланням на матеріали фонду 
кіно-фотодокументів (фонд КМФ-8 містить матеріали німецьких 
органів влади, що свого часу потрапили до союзників СРСР за 
антигітлерівською коаліцією, а їх копії на мікрофотоплівках були 
передані до архіву) Центрального державного архіву вищих 
органів влади та управління України стверджувалося про примусо-
ве формування чотирьох кавалерійських ескадронів весною 1942 р. 
з молоді молочанських колоній Запорізької області [28, с. 173]. 

А. Бістрікер наголошував, що всі фольксдойче опинилися під 
суворим наглядом націонал-соціалістичних організацій, а надання 
статусу фольксдойче залежало від органів СС [6, с. 154–169]. При 
тому молоді фольксдойче були зобов’язані стати членами Deutsche 
Jugend Ukraine (хоча, як відзначав О. Соловйов, ця організація 
діяла не у всіх областях України [45, с. 120–132]), а всі сфери 
діяльності фольксдойче мали перебувати під керівництвом На-
ціонал-соціалістичної партії Німеччини. Водночас, проблема сто-
сунків між фольксдойче та націонал-соціалістськими організа-
ціями ще потребує додаткового опрацювання [46, с. 426–433]. 

Загалом дослідники сходяться на думці, що створити великі 
збройні формування з етнічних німців, які жили в Україні (те ж 
саме стосується всіх німців, які жили в СРСР), на зразок Російської 
визвольної армії, національних, козацьких чи мусульманських 
частин німецькому командуванню не вдалося, і це характеризує 
ступінь співробітництва фольксдойче [19, с. 170]. Водночас, 
В. Мартиненко вказував і на брак чоловіків у багатьох німецьких 
колоніях в Україні, оскільки значна їх частина ще у 1941 р. була 
мобілізована до будівельних батальйонів, а багато з тих, хто 
залишився, потрібні були для роботи в адміністративних орга-
нах [28, с. 173]. У контексті цього видється дещо дивним наголос, 
який зробив у своїй роботі ««Радянські німці» та інші фольксдойче 
у військах СС» Р. Пономаренко [35]. Не зрозуміло, чому автор 
вирішив виділити у назві саме радянських німців, оскільки їм у 
книзі відведено стільки само місця, скільки й фольксдойче з інших 
країн Європи [37, с. 18].  
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Влучна характеристика співробітництва переважної більшості 
українських фольксдойче з окупаційною владою містилася в одній 
із доповідей начальника поліції Харкова. У цьому документі 
відзначалося, що «середній німець згадує про свою національність 
тільки тоді, коли з цього він може отримати якусь користь чи 
задоволення (отримати продукти, влаштуватися на роботу). Життя 
переважної більшості відбувається аналогічно життю за радян-
ської влади» [28, с. 172]. Такий стан речей Л. Радченко, В. Марти-
ненко та Я. Радченко характеризували як «співіснування етнічних 
німців з органами фашистської Німеччини» [37, с. 15].  

Неоднозначними були й взаємовідносини українського та 
німецького населення України. Існує маса свідчень про зміну сто-
сунків між німцями та українцями в роки війни, але практично 
відсутні дані про ворожнечу між ними. Це дало підстави 
характеризувати зміну таких стосунків як дистанціювання. І таке 
дистанціювання могло бути спричинене, на думку С. Бобильової, 
бажанням окупаційної влади надати фольксдойче привілейованого 
статусу [7, с. 472]. В. Клец стверджував, що поступово німці 
Рейхскомісаріату «Україна» перетворилися на привілейований 
стан. Свою думку він мотивував тим, що закони і постанови 
гебітскомісарів не поширювалися на фольксдойче. Однак, згідно із 
додатковими роз’яснювальними циркулярами Рейхскомісаріату, 
фольксдойче користувалися тими самими правами, що й «рейх-
сдойче» [20, с. 148–152].  

Водночас, Л. Радченко, Я. Радченко та В. Мартиненко висту-
пили проти оцінки статусу фольксдойче як «привілейованого» [37, 
с. 16]. У свою чергу, В. Васильчук відзначав, що фольксдойче хоча 
й отримали особливий статус, порівняно із рештою населення 
окупованої території, але мали суттєві проблеми із отриманням 
«імперського» громадянства. Лише 19 травня 1943 р. Гітлер видав 
наказ, відповідно до якого іноземці німецького походження, які на 
момент оприлюднення документа служили у вермахті, військах 
СС, німецькій поліції чи організації Тодта, отримували німецьке 
громадянство. Того ж дня була видана постанова «Про поширення 
німецького громадянства на осіб, внесених у списки осіб німецької 
національності в Україні» [10, с. 175].  
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Суперечливість політики німецької влади щодо етнічних 
німців на окупованих територіях СРСР, на думку А. Айсфельда та 
В. Мартиненка, не давала підстав твердити про привілейований 
стан німецького населення України [3, с. 617]. Не маючи вибору, 
українські німці стали частиною тих людських ресурсів, які були 
використані політичним і військовим керівництвом Німеччини для 
досягнення своїх цілей. Воля самих німців відігравала роль лише в 
тих випадках, коли вона збігалася із призначеною для них роллю. 
Оцінюючи становище німців України у роки нацистської окупації, 
А. Айсфельд називав їх «привілейованими жертвами» [2, с. 361–378]. 

Аналіз використання німецького населення захоплених тери-
торій, у тому числі й України, в інтересах ІІІ Рейху міститься у 
дослідженні І. Фляйшхауер, яка докладно висвітлила проблеми 
управління етнічними німцями на окупованих землях [57]. У дос-
лідженнях німецьких учених А. Айсфельда [53], Г. Біндера [55], 
М. Бушвейлера [56], І. Фляйшхауер [57], Г. Шаллера [58] переваж-
но на основі вивчення документальних свідчень, що зберігалися у 
архівах їхньої країни, висвітлена доля німецьких поселень на 
теренах СРСР, ідеологічне обґрунтування гітлерівської політики 
стосовно німецьких колоністів, їх реакція на початок німецько-
радянської війни. У студіях німецьких учених стверджувалося, що 
фольксдойче ставилися до вермахту як до армії «визволителів». 
Водночас відзначалася відсутність єдності у вищих ешелонах 
влади Німеччини стосовно політики, яку варто проводити сто-
совно німецького населення на захоплених територіях Радянського 
Союзу. Саме у цьому ключі оцінювалося й адміністративне пере-
селення, коли з ускладненням для Німеччини ситуації на фронті 
окупаційна влада вживала заходів з передислокації установ і 
переселення цивільних із зони німецької військової адміністрації.  

Масова евакуація німецького населення, як зазначав Б.Чирко, 
з території Рейхскомісаріату «Україна» здійснювалася з серпня 
1943 р. по травень 1944 р. Евакуація здійснювалася з району 
Харкова, Миколаєва, Дніпропетровська, Запоріжжя, Нікополя, 
Кривого Рогу, Мелітополя, Маріуполя та Криму [51, с. 87]. 
Загальна кількість німців, евакуйованих до кінця березня 1944 р. з 
Рейхскомісаріату «Україна», за даними А. Айсфельда та В. Марти-
ненка, становила 116625 осіб. Спочатку основна маса німців опи-
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нилася на території Польщі (до 17 липня 1944 р. там перебувало 
близько 240 тис. німців з Причорномор’я, Східної Волині та 
Трансністрії. Проте частина з переселенців не змогла залишити 
територію України, а інші опинилися на території Австрії, Чехо-
словаччини, Румунії, Італії, Югославії), а з початку 1945 р. почався 
їх виїзд до Німеччини. Проте у Німеччині до них найчастіше 
ставилися як до чужинців [3, с. 618].  

Масштабне переміщення етнічних німців у роки Другої сві-
тової війни суттєво вплинуло на поселенську структуру німець-
кого населення України. У науковій літературі містяться пере-
важно оцінки її кількісних змін. Так, у дослідженні І. Іванькова 
зроблено спробу здійснити компаративий аналіз динаміки кіль-
кості німецького населення в Україні у цей період. Дослідник 
стверджував, що на початку 1940-х рр. німецьке населення в УРСР 
було зосереджене на території частини Полісся, західної частини 
Запорізької області, Одещини та Херсонщини. На 1 січня 1939 ро-
ку кількість німців УРСР становила 392,7 тис. осіб. Після 22 черв-
ня 1941 року німецьке населення України скоротилося на 250 тис. 
осіб через масові депортації фольксдойче сталінським режимом. 
На початок 1942 р. у межах Рейхскомісаріату «Україна» мешкало 
181500 етнічних німців. У другій половині 1941–1942 рр. на землі 
Рейхскомісаріату «Україна» були переселені німці з Німеччини, а 
також з деяких окупованих вермахтом країн у кількості близько 
45 тис. осіб. Отже, на початку 1943 р. на землях Рейхскомісаріату 
у 486 населених пунктах мешкало загалом близько 226,5 тис. 
етнічних німців, які становили близько 1,3% загальної кількості 
населення [14, с. 14].  

Проте П. Рекотов вважав, що на території Рейхскомісаріату 
«Україна» жило 160–200 тис. фольксдойче [39, с. 92]. М. Полян, 
переважно на основі аналізу архівних документів і матеріалів 
зазначав про 330–340 тис. фольскдойче в Україні (з них близько 
200 тис. так званих «чорноморських німців», у тому числі 50–60 тис. 
військовозобов’язаних, які перебували на території Рейхско-
місаріату «Україна») [34, с. 98]. Чи не найбільшу цифру назвав 
А. Пономарьов, який вів мову про 600 тис. німців, які у 1940-х 
роках жили в Україні [36, с. 150]. Такі розбіжності у підрахунках 
імовірно можна пояснити тим, що до війни багато осіб німецького 
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походження у змішаних сім’ях ідентифікували себе представни-
ками інших національностей, а під час окупації побажали ско-
ристатися передбаченими для фольксдойче пільгами.  

Порівнюючи наведені вище дані про загальну кількість 
німецького населення в Україні та кількість тих, хто під час від-
ступу вермахту виїхав до Німеччини чи на підконтрольні їй 
території інших країн Європи, можна стверджувати про велику 
кількість німців, які за різних причин залишилися. Мотивація 
ухвалення ними такого рішення практично не досліджена.  

Деякі науковці вважають, що німецьке населення України 
попри збереження національних, побутових, культурно-релігійних, 
мовних особливостей практично втратило сприйняття Німеччини 
як Батьківщини. На ментальному рівні територію, де жили німці в 
Україні, вони сприймали як малу Батьківщину. Німецьке населен-
ня України неоднозначно сприймало націонал-соціалістичну ідео-
логію та не вважало себе відповідальним за злочини нацистів [7, 
с. 473]. Можливо, на цьому й ґрунтувалося рішення частини німець-
кого населення про те, щоб залишитися на малій Батьківщині 
навіть незважаючи на потенційну загрозу з боку сталінського 
режиму. В Україні Червону Армію переважно зустрічали як 
армію-визволительку. Попри страх перед відновленням репресій 
були й надії на ліквідацію колгоспної системи і навіть на певну 
демократизацію суспільства. Але, як виявилося, ці надії були 
марними, і повоєнні роки стали апофеозом сталінізму. Не обійшла 
сумна доля і німецьке населення в Україні.  

Сучасними науковцями наголошується, що відновлення ра-
дянської влади в Україні супроводжувалося новими репресіями і 
депортаціями фольксдойче, до яких зараховували й представників 
інших націй, які були одружені з німцями [3, с. 619–625]. Арешти 
фольксдойче у місцях їх довоєнного проживання тривали багато 
років, а з весни 1944 р. були поновлені депортації німців з Криму 
та областей УРСР до східних регіонів СРСР. 

Поряд з тим, великого розмаху набула кампанія з репатріації. 
4 жовтня 1944 р. РНК СРСР ухвалив рішення про репатріацію до 
країни радянських громадян. Було утворене Управління Уповно-
важеного РНК СРСР зі справ репатріації, керівником якого приз-
начили генерал-полковника Ф. Голикова. Саме він у своєму 
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інтерв’ю кореспонденту ТАРС заявив, що «…Радянська країна 
пам’ятає і турбується про своїх громадян, які потрапили в німець-
ке рабство. Вони будуть прийняті вдома як сини Батьківщини. У 
радянських колах вважають, що навіть ті з радянських громадян, 
які під час окупації, зазнавши німецького насильства та терору, 
здійснили дії, що суперечать інтересам СРСР, не будуть нести 
відповідальності, якщо вони стануть чесно виконувати свій обов’я-
зок після повернення на Батьківщину» [15, с. 2].  

Проте темпи репатріації за зростаючої потреби керівництва 
СРСР у працівниках не відповідали бажаним. Крім того, СРСР не 
міг допустити нової масштабної хвилі еміграції, яка б послугувала 
доведенням небажання значної частини колишніх радянських 
громадян повертатися. Тому 18 лютого 1945 р. у Ялті домовле-
ностями США, Великобританії та СРСР було закріплено приму-
совий характер репатріації [27, с. 142]. Це, на думку істориків, 
вирішило долю багатьох з тих, хто не бажав повертатися до 
Радянського Союзу. І важливо, що саме німці були виділені з 
потоку цивільних репатріантів уже на збірно-пересильних пунктах 
фронтів і звідти надходили партіями до радянських прикордонних 
перевірочно-фільтраційних таборів [4, с. 79–164; 54, S. 104–181].  

Відомо, що на 20 вересня 1945 р. на території України пере-
бувало лише 2214 репатрійованих німців. На переконання заступ-
ника наркома–міністра внутрішніх справ СРСР В. Чернишова цих 
осіб потрібно було переселити до Комі АРСР і Молотовської 
області [16, с. 76].  

Після завершення війни з Німеччиною кількість репатріантів 
суттєво зросла. Загальну кількість репатрійованих до СРСР німців 
науковці оцінюють у 245000–250000 осіб, які перебували після 
завершення війни на території, що контролювалася Радянським 
Союзом, а також 45000–50000 німців, які перебували на території 
західних окупаційних зон. Водночас, за твердженням Б.Чирка, 
точну кількість німців-репатріантів, які повернулися в Україну, 
встановити не вдалося [51, с. 88].  

На переконання багатьох українських та зарубіжних дос-
лідників, фольксдойче опинилися в ситуації, коли їх евакуація до 
Німеччини, а пізніше репатріація до СРСР стала одним із засобів 
забезпечення тоталітарних держав трудовими ресурсами.  
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Висновки. Дискурс-аналіз історії німецького населення 
України у роки Другої світової війни свідчить про зростання 
інтересу наукової спільноти до цієї проблеми. Найбільше уваги 
вітчизняні дослідники приділили аналізу стосунків між фолькс-
дойче та окупаційною владою. Найбільш поширеним серед 
науковців є твердження про те, що німці України поряд з іншими 
жителями республіки виявилися жертвами втілення у життя 
загарбницької політики німецького та радянського тоталітарних 
режимів. Голодомор 1932–1933 рр., передвоєнні та здійснені на 
початку війни репресії та депортації за національною ознакою 
багато в чому визначили ставлення німецького населення УРСР до 
радянського режиму в роки війни та мотивацію співпраці з окупан-
тами. Водночас потребує більш глибокого вивчення співвідно-
шення ставлення німецького населення до «малої» (України) та 
«великої» (Німеччини) Батьківщини в роки війни. Низка науковців 
обґрунтували діаметрально протилежні позиції у цьому питанні.  

Недостатньо вивченими виявилися відносини між етнічними 
німцями та українцями. Визначення характеру зміни таких відно-
син, як дистанціювання в умовах, коли окупаційна влада нама-
галася вивищувати фольксдойче, потребує додаткових наукових 
пошуків, пов’язаних із більш детальним аналізом характеру інте-
грації німців у місцевий соціум. Такий аналіз, можливо, дозволить 
з’ясувати й мотивацію значної частини німецького населення, яке 
попри загрозу репресій з боку радянської влади відмовилося від 
виїзду до Німеччини чи контрольованих нею територій. 

Науковці справедливо наголошують на тому, що депортації 
німців в УРСР, здійснені за ініціативи радянського керівництва на 
початку німецько-радянської війни, поклали початок депортаціям, 
які мали етнічний характер. Доцільно було б також у контексті 
цього порівняти масштаби змін поселенської структури німецько-
го населення та інших національних меншин України із визначен-
ням характеру та наслідків таких змін. 

Важливим видається й вивчення історії німецького населення 
України в роки війни у рамках суб’єктивної історії із залученням 
до аналізу спогадів сучасників тих подій. Виважене поєднання 
аналізу свідчень очевидців (чим відрізняється німецька історіо-
графія) із аналізом архівних документів та матеріалів (на чому 
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переважно базується українська та російська історіографія) 
дозволило б зробити дискурс про етнічних німців в Україні в роки 
Другої світової війни ще більш продуктивним.  
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ПАМ’ЯТІ В ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ  

СТОСУНКАХ (1991 – 2017) 
 

У статті здійснено спробу накладення хронології двосторон-
ніх відносин між Польщею та Україною на аналіз тем і політич-
них контекстів, пов'язаних з історичною політикою, яка виникає в 
цих відносинах. У статті аналізується діяльність польської та 
української влади у сфері ведення історичної політики, пов'язаної, 
зокрема, з інтерпретацією складних історичних тем ХХ століття. 

Україна та Польща, на думку Стефана Требста, є країнами, 
де культура пам'яті стала полем конфлікту між двома великими 
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політичними таборами. Той факт, що політика пам'яті в обох 
країнах може змінитися, коли нові правлячі групи прийдуть до 
влади, означає, що двосторонні відносини також можуть під-
даватися нестабільності. 

У польсько-українських відносинах після 1991 року такий 
вимір мали, передусім, теми, пов'язані з історією пограниччя: 
боротьбою за Львів та роллю Львівських орлят (Меморіал львівсь-
ких орлят), злочинами ОУН-УПА на Волині та питаннями пам'яті 
жертв, а також інтерпретацією значення ОУН-УПА та її лідерів 
в історії Польщі та України. 

Ключові слова: Україна, Польща, історична політика, двосто-
ронні відносини, ОУН-УПА, Волинь, Меморіал львівських орлят. 

Jędraszczyk Katarzyna, Dr. Historical problems and memory 
policy in polish-Ukrainian relations (1991-2017). The article is an 
attempt to impose on the chronology of bilateral relations between 
Poland and Ukraine the analysis of the themes and political contexts 
related to historical policy emerging in these relations. The article 
analyzes the activities of Polish and Ukrainian authorities in the area 
of historical policy, related to the interpretation of difficult historical 
topics from the 20th century. 

Ukraine and Poland according to Troebst are countries where the 
culture of memory has become a field of conflict between two large 
political camps. The policy of memory in both countries may change as 
new ruling groups come to power. This also means that bilateral 
relations are vulnerable to instability. 

In Polish-Ukrainian relations after 1991 such a small dimension, 
first of all, related to the history of the Borderlands: fighting in Lviv 
and the role of Lviv Eaglets (Cemetery of the Lviv Eaglets), crimes of 
the OUN-UPA in Volyn and the issues of commemorating the victims 
and interpretation of the meaning of OUN-UPA and its leaders in the 
history of Poland and Ukraine. 

Key words: Ukraine, Poland, historical policy, bilateral relations, 
OUN-UPA, Volyn, Cemetery of the Lviv Eaglets 

 
Розглядаючи польсько-українські відносини з моменту набут-

тя Україною незалежності, можна визначити різноманітні перспек-
тиви досліджень та відповідні методології. Однією з них є спроба 
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накладення на хронологію двосторонніх відносин Польщею та 
Україною аналізу історичних тем та контекстів, пов'язаних з 
історичною політикою, які виникають у цих відносинах. 

У статті проаналізовано діяльність польської та української 
влади щодо ведення історичної політики, пов'язаної, зокрема, з 
інтерпретацією складних історичних тем ХХ століття, що мали 
вплив на двосторонні відносини у 1991–2017 роках. 

Обидва народи у пострадянський період звільнили історичний 
дискурс від цензурних обмежень і зруйнували деякі міфи щодо 
спільної історії. Вони також вивільнили альтернативну історичну 
пам’ять, виховану в діаспорі, та частину так званої комунікаційної 
пам’яті, що передавалася на рівні родин. Нові історичні досліджен-
ня частково знайшли відображення в спробах моделювання 
історичної пам’яті та історичної політики. Проте не всі вони – 
часто замість давніх міфів створювалися нові, на користь нової 
політично-суспільної ситуації. Дослідження має на меті відповісти 
на запитання про те, як різні моделі національної пам'яті співісну-
ють одна з одною та як влада ними «розпоряджається» і викорис-
товує їх (історична політика). 

Важливе значення для цього дослідження має праця «Місця 
пам’яті» (фр. «Les Lieux de mémoire») за редакцією П'єра Нора, 
який запропонував теорію історії «першого ступеня», що відтво-
рює події, та «історію другого рівня», тобто функціонування пев-
ного історичного явища в суспільній практиці – в колективній 
свідомості. Нора відходить від «позитивістської» фактографії, 
історії подій та лінійності, звертаючи увагу на символічний прос-
тір, колективну уяву і повсякденне життя. За теорією Нора тра-
диційна історіографія почала співіснувати з історіографією, яка 
враховує процеси наративізації та суспільного формування історії. 
Нора стверджує, що важливим є те, як ми «використовуємо 
минуле» для поточних потреб. Саме з цього випливає тісний 
зв’язок пам'яті та колективної ідентичності (у досліджених випад-
ках – національної), а колективна пам'ять кристалізує колективну 
ідентичність [1, c. 20].  

Небажання істориків звертатися до поняття «історична полі-
тика» спричинене негативними асоціаціями з історичною про-
пагандою комуністичного періоду. Багато істориків вважають, що 
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це словосполучення є оксимороном. Амбіція історика полягає в 
тому, щоб досягти «істини», а термін «політика» у польському, і 
не тільки в польському, але й ще виразніше в українському 
контексті, пов’язаний з маніпуляцією, реалізацією поточних інте-
ресів окремих груп, досягненням конкретних цілей (як правило, 
розрахованих на політичний успіх деяких формувань). Таким 
чином, вважається, що іманентною рисою політики є маніпулю-
вання. Отже, історичній політиці притаманне маніпулювання 
історичними фактами. 

Під історичною політикою ми маємо на увазі діяльність по-
літичних утворень (перш за все держав), що стосується просування 
певного бачення історії. Слід також додати, що це бачення, з 
очевидних причин, є вибірковим, оціненим і піддається сильній 
наративізації, тобто поєднує різні факти в одну велику історію. Це 
«просування певного бачення історії» у випадку історичної політи-
ки, що реалізується державами, має два виміри – зовнішній, спря-
мований на міжнародне середовище, і внутрішній, спрямований на 
формування думок про минуле громадян цієї країни. 

Як зазначає Бартош Корженєвський, у більшості запропоно-
ваних визначень історичної політики містяться ідеологічні зв’язки, 
нейтральних пропозицій відносно мало [2, c. 11]. Щоправда, істо-
рична політика може бути «доброю» і «поганою», тобто стратегію 
та інституційну діяльність, пов'язаних з цим аспектом функціо-
нування держави, можна оцінювати, виходячи з того, що Казимір 
Вуйчицький називає не тільки подоланням минулого, а й політич-
ним вибором «тієї, а не іншої інтерпретації» [3, c. 6]. Ця концепція 
історичної політики передбачає повагу та заохочення переконання 
щодо важливості історичних посилань у формуванні символічної 
сфери в певному суспільстві та побудові колективної ідентичності, 
що є рівноцінним уникненню інструменталізації цих посилань на 
минуле [2, c. 13] .  

Як показують приклади Польщі, Німеччини чи України, на стиль 
здійснення історичної політики впливає, насамперед, етап розвитку 
політичної культури та рівень розвитку громадянського суспільства і 
особливо, у випадку України, етап народотворчого процесу. 

Політика пам'яті формується між історичною свідомістю 
(суб'єктивним фактором історичного процесу) та культурою пам'я-
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ті (можливістю формування історичної свідомості, її соціальними, 
політичними, культурними детермінантами і практикою). Варто 
звернути увагу на постулат Анни Вольф-Повенської про необхід-
ність спільного формування дій політичного класу та еліт, 
інституцій, об'єднань та наукових спільнот, щоб пропозиції в 
галузі історичної політики ставали предметом широкого обго-
ворення [4, c. 3–44].  

Стефан Требст класифікував держави Центральної та Східної 
Європи на чотири групи: 1) держави та суспільства, у яких 
комуністичний режим розглядався як іноземний і нав'язувався 
також в етнічному сенсі (Естонія, Литва, Латвія); 2) суспільства, в 
яких не існує консенсусу щодо оцінки комуністичного минулого з 
видимими суперечностями у публічному дискурсі (Польща, Украї-
на, Угорщина); 3) країни, в яких оцінки значно поляризовані, – з 
одного боку, комуністичний період був часом модернізації країни 
(позитивна оцінка), з іншого – функціонує як нав'язана система 
ззовні (Болгарія, Румунія, країни Балтії); 4) країни, в яких нова еліта 
вийшла з комуністичної еліти і залишається пов’язаною з нею, 
продовжуючи авторитарність структур з прийняттям цієї політики 
суспільством (Росія, Молдова, Білорусь та інші країн СНД. Україна 
та Польща, на думку Требста, є країнами, де культура пам'яті стала 
полем конфлікту між двома великими політичними таборами [5]. 

Той факт, що політика пам'яті в цих країнах може змінитися, 
коли нові владні групи прийдуть до влади, означає, що двосторонні 
відносини також можуть піддаватися нестабільності в тих аспек-
тах, де спільна історія є предметом дискурсу чи політичних дій. 

У польсько-українських відносинах після 1991 року такий 
вимір мали передусім теми, пов'язані з історією пограниччя: 
боротьбою за Львів та роллю Львівських орлят (Меморіал львівсь-
ких орлят), злочинами ОУН-УПА на Волині та питаннями пам'яті 
жертв [6; 7; 8; 9], а також інтерпретацією значення ОУН-УПА та її 
лідерів в історії Польщі та України. 

Стратегічне партнерство між Польщею та Україною значною 
мірою було реалізовано президентами Леонідом Кучмою та 
Александром Кваснєвським. Зустрічі голів обох країн відбувалися 
надзвичайно часто, порівняно з іншими двосторонніми відносина-
ми. Президенти намагалися вплинути на відродження політичних, 
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економічних, військових та суспільних відносин і спільно діяти на 
міжнародній арені. 21 травня 1997 р. підписано Спільну заяву 
президентів України та Республіки Польща «До порозуміння і 
єднання», яка підкреслила величезний багаж спільного історич-
ного досвіду – війни у XVII i XVIII століттях, антиукраїнські дії 
польської влади в 20–30-х роках ХХ століття, переслідування 
польського населення в Радянській Україні у сталінські часи, а 
також польсько-український конфлікт у 1943–1944 роках та акція 
«Вісла». Зміст заяви був результатом компромісних домовленос-
тей, що тривали до останньої хвилини. У початковій версії хотіли 
проігнорувати проблему кривавих подій на Волині. Також не 
вдавалося дійти порозуміння і президентам, які самі редагували 
фінальну версію. Обидві сторони дійшли згоди щодо остаточної 
версії формулювання: «Не можна забути кров, пролиту на Волині, 
зокрема, у 1942–1943 роках, жорстокість українсько-польських 
конфліктів у перші повоєнні роки» [10]. 

Документ не викликав зацікавлення українських політиків, за 
винятком, можливо, деяких з них, які були тісно пов'язані із 
Західною Україною та Волинню. Це свідчило про те, що питання 
історії взаємовідносин по-різному сприймалися та інтерпретува-
лися залежно від того, якої частини країни вони стосувалися. 
Політики Східної України не розуміли або погано знали історію, 
яка досі жива для людей, що проживають у західній частині 
України. Натомість Президент намагався діяти відповідно до 
українських державних інтересів загалом, але, в той же час, 
наражався на звинувачення, що, як політик, раніше пов'язаний з 
Дніпропетровськом, не бере участі в колективній пам'яті жителів 
Західної України і Волині. У Польщі текст заяви викликав ще 
більшу політичну дискусію. Праві кола у Сеймі вказали на те, що 
не можна порівнювати страждання, які пережили поляки на 
Волині, з акцією «Вісли». Ставився під сумнів і зміст Заяви про 
поєднання, що декларації повинні слідувати після реального поєд-
нання, а не випереджати його. У січні 1998 року на зустрічі з 
акредитованими в Україні дипломатами Леонід Кучма заявив, що 
Спільна заява президентів України та Республіки Польща «До 
порозуміння і єднання» вважається однією з найважливіших 
дипломатичних подій 1997 року. За його словами, це була подія 
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такого самого масштабу, як, наприклад, «Договір про дружбу, 
співробітництво та партнерство між Україною та Російською 
Федерацією», підписаний у травні 1997 року [11, c. 4]. З перспек-
тиви років, слід зазначити, що Заява, хоча і була цікавою і свідчила 
про добрі наміри президентів, все ж не принесла очікуваних 
результатів. Приклад Меморіалу львівських орлят, а також 
суперечки навколо святкування 60-річчя подій на Волині свідчать 
про те, що заяви не призводять до реального примирення. Однак 
слід визнати, що президенти свого часу зробили все, що могли, у 
цьому питанні. 

Дуже важливою, хоч і досить символічною подією в польсько-
українських відносинах було відкриття Меморіалу львівських 
орлят 24 червня 2005 року. Правда, було дотримано трьох домов-
лених строків (1.11.1998, 13.05.1998, 21.05.2002). Під час церемонії 
були відкриті пам'ятники французьким піхотинцям та американ-
ським льотчикам, які протягом майже десяти років були причиною 
конфлікту [7]. Влада Львова не погодилася лише на реконструкцію 
кам’яних левів та меча-щербеця, хоча члени міської ради вважали 
їх символами польського панування в Україні. Насправді супереч-
ка була тісно пов’язаною зі словом «пантеон» [12]. (Аналізуючи 
багато документів, я не знайшла визначення цього слова. – Авт.). 
Дуже часто представники влади Львова заявляли, що вони 
погоджуються на відбудову кладовища, а не пантеону. При цьому 
українська сторона не уточнила, як вона розуміє це слово. Слід 
зазначити, що представники Польщі не називали кладовище 
пантеоном. Міжнародні стандарти вимагають увіковічення жертв 
війн, але у документах однозначно не говориться, що пам’ятники 
повинні мати свій первісний стан, особливо коли ці пам’ятники 
увіковічують жертви іншого народу, який інтерпретує історію 
конфлікту на свій лад. Конфлікт довкола кладовища – це та сама 
суперечка про компетенцію органів місцевого самоврядування – 
нагадував прочне коло. Варшава домовилася з Києвом, але оста-
точне рішення все ж таки приймав Львів (як адміністратор кладо-
вища). Київ не мав змоги примусити Львів до рішень, прийнятих 
раніше під час переговорів на центральному рівні [6, c. 61–66]. 
Таким чином конфлікт провінційного значення став конфліктом 
між двома країнами, хоча спочатку сторонами були не столиці 
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двох держав, а столиця Польщі – Варшава і «провінція» України – 
Львів. Польська сторона, вперто і наполегливо прагнучи своєї ме-
ти (повертати до первісного стану кладовища з 20-х років ХХ ст.), 
перенесла суперечку з місцевого рівня на міжнародний, врахо-
вуючи у діалозі лише Київ. Це було помилкою. Київ, не розуміючи 
менталітету «провінції», погоджувався на більшу кількість пропо-
зицій Польщі, ніж Львів [13].  

Суть справи у цьому випадку також стосується менталітету, 
ставлення до історії і процесу зміцнення національної ідентич-
ності. Для цього процесу велике значення має ставлення до могил 
пращурів та героїв. На жаль, у свідомості багатьох поляків цей 
конфлікт став символом українсько-польських відносин 1995–
2005 рр. Цей конфлікт показав, як відбувається перетворення пи-
тання місцевого значення на світову проблему. 

Наступні роки були пов'язані зі зменшенням динаміки зустрі-
чей. Україна постійно боролася з газовими кризами та внутріш-
німи інтригами. Нові парламентські вибори поглибили дестабі-
лізацію. Президент Лех Качинський наприкінці лютого 2006 року 
відвідав Україну з офіційним візитом. Під час цієї зустрічі він про-
вів переговори з Президентом Віктором Ющенком, Прем'єр-
міністром Юрієм Єхануровим та лідером Блоку Юлії Тимошенко, 
а також поклав квіти до Пам'ятника жертвам Великого Голодо-
мору 1932–1933 років, могил польських солдатів та українського 
поета Василя Стуса. 

Кілька разів за часів президентства Леха Качинського поль-
ська дипломатія та сам президент стикалися з дилемами історичної 
політики. Варто згадати три основні події. Президенти Польщі та 
України разом з дружинами 13 травня 2006 року взяли участь в 
урочистостях у селі Павлокома з нагоди відкриття меморіалу 
полякам та українцям, жертвам братовбивчих битв у роки Другої 
світової війни [14]. Село Павлокома було розташоване на правому 
березі річки Сян (Жешівщина), оточене селами з переважною 
більшістю польського населення. З цим селом пов’язана серія 
польських акцій самооборони під час Другої світової війни. Куль-
мінаційним моментом став злочин 3 березня 1945 року, який 
здійснили загін Юзефа Біса та польська самооборона з навколиш-
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ніх сіл на українське населення Павлокоми. В результаті, за різ-
ними розрахунками, скоріше за все, загинуло від 150 до 366 осіб. 

Президент Республіки Польща виголосив промову, у якій 
зазначав: «Наші народи показують усьому світу, що в історії не 
існує такого зла, якого не можна подолати. Тут, перед хрестами 
Павлокоми, як і перед хрестами на Волині, на Поділлі та на 
багатьох трагічних місцях нашого минулого, ми висловлюємо 
пам'ять і надію. Це наш спільний обов’язок, який ми передаємо 
молодшим поколінням. Несімо – ми – поляки та українці – цю 
спадщину у майбутнє, завжди знаходьмо у собі лише те, що 
найкраще. Уміймо з милосердям та мужністю молитися Богу сло-
вами: «Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям 
нашим». Про це я прошу» [15]. 

Цією урочистістю Лех Качинський наразився на так звану 
спільноту пограниччя (Kresowiacy), яка вважала, що згода на 
відкриття меморіалу пам'яті українських жертв конфлікту зрівняє 
винних з потерпілими. З боку польського президента це був добре 
продуманий жест налагодження відносин, пов'язаних зі вшану-
ванням жертв за принципом симетрії, а відкриття Меморіалу 
львівських орлят у 2005 році вимагало жесту у відповідь. Відкрит-
тю пам'ятника в Павлокомі передували дослідження Польського 
інституту національної пам'яті, а його тодішній керівник Януш 
Куртика підтримував цю ідею [16, c. 48–49]. 

Другою подією, яка мала велике значення для історичної 
політики обох держав, було відзначення 65-ї річниці акції паци-
фікації, здійсненої українцями проти поляків, які проживали у селі 
Гута Пеняцька, 28 лютого 1944 року. За дослідженнями польсько-
го Інституту національної пам'яті злочин здійснили українські 
солдати 4-го артилерійського полку 14 гренадерської дивізії зброї 
СС «Галичина» під командуванням німецького капітана разом з 
частиною Української повстанської армії (УПА) та напіввійсько-
вим загоном, до якого належали українські націоналісти. Внаслі-
док цієї акції загинуло близько 850 людей. 

У урочистостях, які відбулися 28 лютого 2009 року, взяли 
участь президенти Лех Качинський і Віктор Ющенко, а також 
представники декількох десятків сімей, які вижили у трагедії. 
Головною метою урочистостей було вшанування пам'яті жертв 
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злочину в Гуті Пеняцькій у дусі польсько-українського примирення. 
Це було продовженням заходів Леха Качинського та Віктора 
Ющенка в травні 2006 року в Павлокомі. Урочистості мали релігій-
ний та екуменічний характер. Окрім президентів Польщі та Украї-
ни, в них взяли участь представники католицької та православної 
церков. Масову молитву очолив архієпископ М. Мокжицький. 

Найбільшою тінню у відносинах між президентами Качинсь-
ким і Ющенком стало питання про визнання С. Бандери національ-
ним героєм. Це питання було порушене Віктором Ющенком уже 
під кінець його каденції. Таке рішення призвело до того, що Леха 
Качинського знову критикували за політику поступок щодо Украї-
ни. Для польської сторони, всупереч попереднім жестам та симет-
рії відносин, пов'язаних з історією, рішення Президента Ющенка 
було незрозумілим і дивним. Воно пояснювалося продиктованими 
поглядами, пов'язаними з майбутніми президентськими виборами і 
прагненням залучити ультраправий і націоналістичний електорат 
із Західної України. Під час президентства Віктора Ющенка та 
Леха Качинського позиція Польщі та України на міжнародній 
арені поступово ослабла. Із наростанням «втоми України» та 
ослабленням позицій Польщі в Європейському Союзі польським 
політикам ставало дедалі важче боротися за інтереси України.  

На 2013 рік припала 70-та річниця подій на Волині та Галичи-
ні 1943 року. Сейм Республіки Польща прийняв постанову від 
12 липня 2013 року, у якій трагедію на Волині та Східній Галичині 
було названо «етнічною чисткою з ознаками геноциду». Таке форму-
лювання було результатом компромісу між різними пропозиціями. У 
голосуванні взяло участь 442 послів (усіх 460), «за» було 263 голосів, 
«проти» – 33, утрималися – 146, не голосували – 18 [17]. 

Державні урочистості з нагоди 70-річчя Волинської трагедії 
відбулися 11 липня 2013 р. у Волинському сквері в Варшаві – 
Жолібож. Президент та представники вищих державних органів 
влади, у тому числі уряду, Сейму та сенату, взяли участь у бого-
служінні під проводом варшавського митрополита кардинала 
Казиміра Нича. На вшанування пам'яті жертв УПА встановлено 
меморіал у Волинському сквері. Друга частина державних урочис-
тостей відбулася в Україні. Церемонію в Луцькому кафедральному 
соборі організувала Римо-католицька церква в Україні. Представ-
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ники інших волинських парафій також були запрошені на неї, 
серед яких були представники Греко-католицької та Православної 
церкви Київського і Московського патріархатів. Українську владу 
представляли віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко. У складі 
польської делегації на чолі з президентом Коморовським були: 
віце маршалок Сейму Цезарій Грабарчик, заступник міністра 
закордонних справ Катажина Пелчиньска-Наленч. Після служби в 
соборі на Броніслава Коморовського був учинений напад 21-річ-
ного жителя Запоріжжя, який розбив на плечі президента яйце. 

Питання історичної політики після Революції Гідності є особ-
ливо важливим для України. Зі зміною на посаді керівника Україн-
ського інституту національної пам'яті змінилася формула роботи 
інституту. Інститут займається, передусім, популяризацією кон-
кретних інтерпретацій новітньої історії. Особливий акцент робить-
ся на поширенні знань про ОУН-УПА та особу С. Бандери. В 
цьому дискурсі уникалися теми, пов'язані з роллю ОУН-УПА у 
волинській трагедії. На цьому етапі відбувається колізія з поль-
ською історіографією та польською історичною політикою. Свід-
ченням цього була постанова українського парламенту щодо 
статусу солдатів УПА (квітень 2015 р.), чергова річниця подій на 
Волині в 2016 р., а згодом показ фільму за назвою «Волинь» 
режисера Войцеха Смажовського (жовтень 2016 р.). 

Перша з вищезгаданих подій збіглася (можливо, не випад-
ково) з виступом польського президента в українському парла-
менті 9 квітня 2015 року. Броніслав Коморовський наголосив, що 
Польщу та Україну поєднує тривалий період спільної державності, 
відновлення та збереження нації в умовах відсутності незалеж-
ності та своєї власної держави, а також репресії з боку іноземних 
гегемонів. Президент Республіки Польща стверджував, що світ 
«буде в безпеці тоді, коли Україна буде у безпеці», а українці, які 
помирають на Сході країни, захищають також Європу [18]. Проте 
промова була затьмарена постановою українського парламенту, 
ухваленою того самого дня, коли Броніслав Коморовський 
виступав у парламенті. Депутати визнали «бійцями за свободу та 
незалежність України» членів Організації українських націона-
лістів та Української повстанської армії. Закон визначив їх право-
вий статус як учасників боротьби за незалежність країни у ХХ сто-
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літті. Законопроект був поданий сином командувача УПА Юрієм 
Шухевичем. Цей акт також передбачав покарання всіх, хто 
виявляв нехтування до ветеранів, заперечував цілеспрямованість 
їхньої боротьби. Нещасливий збіг виступу польського президента 
з ухваленням закону досить негативно було відображено у поль-
ських ЗМІ [19] та зменшило важливість виступу президента 
Комoровського у Верховній Раді України.  

У зв'язку з черговою річницею подій на Волині польський 
Сейм прийняв резолюцію від 22 липня 2016 року, у якій події 
1943 року названо «геноцидом». Згідно з постановою 11 липня 
було встановлено Національним днем пам'яті жертв геноциду, 
здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої 
Речі Посполитої. Проте варто згадати про звернення політиків, 
церковних ієрархів та представників української інтелігенції до 
керівництва польської держави, духовних і культурних діячів та 
всього польського суспільства від 2 червня 2016 року. Термін 
«геноцид» не згадується в листі, однак дуже чітко в ньому викла-
дено прохання про примирення та прощення: «Убивство невинних 
людей не має виправдання. Просимо прощення за вчинені злочини 
і кривди – це наш головний мотив. Просимо прощення і рівною 
мірою прощаємо злочини і кривди, вчинені щодо нас, – це єдина 
духовна формула, що повинна бути мотивом кожного українського 
і польського серця, яке прагне миру й порозуміння» [20]. Серед 
тих, хто підписав цей документ, були два колишні Президенти 
України Леонід Кравчук та Віктор Ющенко.  

Серію напружень у 2017 році завершили дипломатичні супе-
речності у зв’язку із проведенням Міністерством внутрішніх справ 
та адміністрації конкурсу на розміщення у польських закордонних 
паспортах символіки, пов'язаної з містами давньої Речі Посполи-
тої. Однією з пропозицій було розміщення зображення Меморіалу 
львівських орлят. Зрештою, ідея була відкинута. 

Емоції викликав візит міністра закордонних справ Вітольда 
Ващиковського до музею-меморіалу «Тюрма Лонцького» у Львові 
(5 листопада 2017). Міністр відмовився відвідати музей на знак про-
тесту проти напису, що колишня в'язниця Лонцьких була пов’язана 
з репресіями трьох окупаційних режимів окупації: польської, 
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нацистської та радянської. Міністр протестував проти того, щоб 
називати період польської влади у Львові окупаційним режимом. 

Під час свого візиту до Львова Вітольд Ващиковський 
нагадав, що Польща очікує від України здійснення конкретних 
кроків, включаючи розблокування на її території робіт Польського 
інституту національної пам'яті. Йдеться про пошук (у тому числі 
ексгумацію) та вшанування польських жертв Другої світової війни. 
Українською стороною було заблоковано пошуки та вшанування 
після квітневого інциденту в м. Хрушовіце на Прикарпатті, де 
знищено пам’ятник УПА. Було підкреслено, що Польща не засу-
дила десяток інших випадків руйнування українських місць 
пам’яті на своїй території. У Львові глава польського МЗС заявив, 
що «пам'ятники, побудовані незаконним шляхом, без згоди влади, 
звичайно, слід вважати нелегальними». Він також додав, що місце-
ва влада вирішує про розташування або демонтаж пам'ятників у 
певних місцях. До цих тем повернулися під час візиту президента 
Дуди до Харкова (13 грудня 2017 року). Визначено, чого очікують 
обидві сторони. Польща, перш за все, прагне скасувати заборону 
на ексгумацію, а українська влада хоче відновити українські 
пам'ятники у Польщі – це, зокрема, стосується пам’ятника УПА у 
Хрушовіцах, демонтованого на початку 2017 року [21]. Нижче 
описана подія, безумовно, перешкоджатиме реалізації домовле-
ностей, сформульованих у ході зустрічі президентів. 

Спочатку передбачалося завершити даний аналіз 2017 роком. 
Однак неочікуваний січень 2018 року приніс одну з найважли-
віших подій за останні двадцять років для взаємин у аспекті істо-
ричної політики. У січні 2018 р. польський Сейм та cенат внесли 
зміни до Закону про Польський інститут національної пам'яті, 
впровадивши аналогічні з українськими зміни від 2015 року. 
Українські «історичні закони» передбачали покарання за «заперечен-
ня факту законності боротьби за незалежність України у ХХ сто-
літті». Цей запис можна потенційно використати проти дослід-
ників Волинської різанини [22]. Польська сторона критикувала 
запис, що передбачав покарання за думки, несумісні з офіційною 
історіографією Києва. Польська поправка до Закону про Інститут 
національної пам'яті здійснена подібним шляхом, що також 
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спричинило реакцію української сторони, а також опір журна-
лістів, які займаються українською тематикою, та дослідників 
українсько-польських відносин [23]. Останній аспект значно 
відрізняє польське законодавства від українського. В Україні опір 
науковців щодо історичних законів був практично відсутній. 
Спротив наукового співтовариства викликає занадто загальне 
формулювання про «злочини українських націоналістів та членів 
українських організацій, що співпрацювали з Третім Рейхом». Це 
призводить до неправдивого і шкідливого для двосторонніх відно-
син визнання, що все українське підпілля співпрацювало з Рейхом. 
Таким чином, оминаються спроби в середині 1940-х років щодо 
порозуміння УПА та АК, як і боротьбу між українськими партиза-
нами та радянською владою. У Закон внесено часові рамки. Отже, 
згідно із Законом українські злочини охоплюють 1925–1950 роки. 
Початкова дата сягає раніших часів, ніж створення ОУН (1929) або 
УПА (1942). Найбільш сумнівною датою є 1950 рік. Це можна 
було б використати для легітимізації «Вісли», в рамках якої під 
приводом боротьби проти українського підпілля польська влада 
виселила з Південно-Східної Польщі понад 140 тисяч українців та 
лемків [24]. Президент Порошенко визнав положення Закону 
«абсолютно не об'єктивними і категорично неприйнятними». 
Верховна Рада України прийняла позачергову резолюцію, в якій «з 
глибоким розчаруванням і занепокоєнням» стверджувалося, що 
Варшава підірвала діалог та академічну свободу, та висловлено 
побоювання, що наслідком може стати збільшення антиукраїн-
ських тенденцій у польському суспільстві. З іншого боку, Україн-
ський інститут національної пам'яті призупинив свою участь у 
польсько-українському історичному форумі, визнавши, що простір 
для обговорення зменшився і що є навіть під загрозою безпека 
українських дослідників. Також відбулися акти протестів перед 
польськими дипломатичними структурами [25]. 

Якою має бути зразкова модель зовнішньої політики в кон-
тексті історичної політики? Відповідь надзвичайно складна. По-
перше, потрібно уникати інструментального використання історії 
та застосування її для поточних та короткострокових інтересів.  
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По-друге, політики повинні усвідомлювати, що в епоху 
гібридних війн різні погляди на історію можуть бути інструментом 
ворожої пропагандистської діяльності та, як наслідок, міжнарод-
них конфліктів. У цьому контексті кожна сторона повинна остері-
гатися впливу екстремальних умов на двосторонні відносини, мати 
певний контроль над ними.  

По-третє, обидві сторони повинні усвідомлювати, що інша 
сторона у питанні створення своєї власної політики пам’яті не 
повинна приймати погляди та інтерпретацію, встановлені партне-
ром, і фактично будь-яка спроба шантажу буде сприйматися як 
зазіхання на героїв та предків. 

По-четверте, узгодження позицій щодо тлумачення історії має 
передбачати відкритість на дослідження та інші точки зору. Це 
дозволить уникнути фальсифікування історії та приховування 
складних аспектів. Як наслідок, після багатьох років організації 
наративу та введення відповідних акцентів можна буде побудувати 
відповідну культуру пам'яті [26]. Це варто зробити заради най-
вищих цінностей. Історик Ярослав Грицак сказав: «Не заради 
поляків чи примирення, а заради себе маємо засудити злочин 
Волині» [27]. Поляки також повинні відкрити себе, щоб відійти від 
етносу жертви.  

По-п’яте, влада, використовуючи інструменти історичної 
політики у зовнішній політиці, повинна холоднокровно оцінювати 
можливі наслідки своїх дій, збалансувати свої вигоди та збитки, 
маючи на увазі те, що історичні суперечки є не єдиним і, звичайно, 
не найважливішим аспектом двосторонніх відносин. 

 
_________________________ 
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Валерій Новородовський 
 
 

СТАТУС ІНОЗЕМНИХ ДОБРОВОЛЬЦІВ  
В УКРАЇНІ (2014 – 2018): ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Розглядаються проблеми статусу іноземних добровольців, які 

захищають територіальну цілісність та державний суверенітет 
України. Здійснено аналіз міжнародної та національної правової 
бази. Висвітлено поняття «найманець» і «доброволець» та 
ознаки, які їх характеризують. Розкриваючи проблему, наголо-
шується на використанні поняття «доброволець», оскільки легіо-
нери перебувають на Сході з ідейних причин та захищають Украї-
ну. Визначено політико-правові проблеми, які постали перед 
іноземними добровольцями. Розкриваються тенденції формування 
законодавчої бази, завданням якої є захист учасників бойових дій, 
у тому числі добровольців. Проаналізовані основні закони, які 
стосуються добровольців, а також проекти законів, які пропо-
нують розв’язання проблеми. 

Ключові слова: добровольці, законодавство, найманець, гіб-
ридна війна, російсько-українська війна, Україна, Російська Феде-
рація, іноземці, учасник бойових дій. 

Valeriy Novorodovskiy. Status of foreign volunteers in Ukraine 
(2014 – 2018): political and legal support. The problems of the status 
of foreign volunteers protecting the territorial integrity and state 
sovereignty of Ukraine are considered. An analysis of the international 
and national legal framework is carried out. The concept of 
«mercenary» and «volunteer» and features that characterize them are 
highlighted. Detecting the problem, the use of the term «volunteer» is 
emphasized, since legionnaires are on the east for ideological reasons 
and defend Ukraine. The political and legal problems, facing foreign 
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volunteers, were determined. The tendencies of formation of the 
legislative base, the task of which is protection of participants of 
military actions, including volunteers, are revealed. The main laws 
concerning volunteers are analyzed, as well as draft laws that propose 
solutions to the problem. 

Key words: volunteers, legislation, mercenary, hybrid war, 
Russian-Ukrainian War, Ukraine, Russian Federation, foreigners, 
participant in military operations. 

 
Постановка проблеми. В умовах російської агресії на 

Донбасі однією з основних проблем на сучасному етапі розвитку 
України є соціальне забезпечення учасників бойових дій та 
правове регулювання їхнього статусу, особливо іноземних добро-
вольців. З огляду на обіцянки Президента України П. Порошенка 
про допомогу в отриманні громадянства іноземцями, які захи-
щають Україну від російської агресії, проблема політико-право-
вого статусу «легіонерів» актуалізується. Враховуючи той факт, 
що на боці України з 2014 р. воювали громадяни Росії, Білорусі, 
Грузії, Узбекистану, Польщі, Швеції, Італії, Франції, США та 
інших країн, досить важливим і відкритим залишається питання 
стосовно їх захисту, забезпечення нагальних потреб та надання 
громадянства.  

Аналіз досліджень і публікацій. Науковий дискурс проблеми 
російсько-українського протистояння виокремив основні напрями 
дослідження: причини анексії Автономної Республіки Крим (АРК) 
та початку війни на Сході України, війна в інформаційному прос-
торі, етнополітичний фактор агресії Росії, бойові дії на Донбасі та 
ін. Ці проблеми знайшли своє відображення у наукових розробках 
В. Горбуліна [38], В. Коцура [27], Є. Магди [29], Я. Потапенка [33], 
Г. Почепцова [34], у аналітичних доповідях «Політичні аспекти 
кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання» [32], 
«Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етно-
культурному просторі України: історичний досвід, модерні 
виклики, перспективи» [41] та ін.  

Зважаючи на внесок у російсько-українську війну доброволь-
чих загонів, особливо цінним є дослідження А. Богдалова, який 
розкриває участь іноземних легіонерів у бойових діях. Досить 
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дискусійним залишається питання визначення статусу доброволь-
ця і найманця, співвідношення цих понять [5]. Аналізуючи між-
народне право І. Колотуха [24], О.Скрильник і О. Майструк [40] 
визначили відмінність між добровольцем і найманцем, а також 
наголосили, що встановити їхній статус на практиці досить склад-
но. Проблему найманства та тлумачення українським законо-
давством цього злочину висвітлено К. Юртаєвою [45]. Дослідниця, 
проаналізувавши міжнародне та національне право, а також думки 
науковців і практиків-юристів, дійшла висновку, що складність 
цієї проблеми зумовлюється переплетенням національних та 
міжнародних аспектів цього явища. Розкриття понятійного апа-
рату та законодавче підґрунтя для визначення статусу учасників 
антитерористичної операції досліджували Л. Сіньова [39]. 
Характеризуючи законодавчу базу, дослідниця розкрила значення 
основних термінів, а також зазначила, що термін «АТО» та 
«гібридна війна» не давали правової відповіді на питання про 
ситуацію в країні. Вагомим внеском у розкриття проблеми участі 
іноземців у російсько-українській війні стала стаття Ендре Сенасі 
«Foreign fighters in Ukraine», у якій висвітлено участь «легіонерів» 
як на боці України – так і на боці проросійських сил. Автор 
відзначав, що іноземні добровольці, які воюють на Сході України, 
досить ризикують, оскільки їхні дії можуть трактуватися як 
«найманство» [3]. Не повністю вивченими на сьогодні є політико-
правове забезпечення іноземних добровольців, які захищають 
територіальну цілісність та державний суверенітет України. 

Метою статті є дослідження проблеми політико-правового 
забезпечення потреб іноземних добровольців, які брали участь в 
антитерористичній операції (АТО) та продовжують бойові дії на 
Сході України в умовах операції об’єднаних сил (ООС) на основі 
аналізу українського і міжнародного законодавства та низки 
законопроектів, поданих на розгляд Верховної Ради України 
упродовж 2014 – 2018 рр. 

Анексія Росією Кримського півострова, поширення сепара-
тизму на Сході України стали причиною появи «неурядових 
складників оборони» – волонтерських рухів та добровольчих 
формувань [38, с. 313]. Таким чином відбулася інтеграція 
українського суспільства задля оборони країни від агресії. У 
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Конституції України, у статті 17, зазначається, що «оборона 
України, захист її територіальної цілісності і недоторканності 
покладаються на Збройні сили України» [25]. Документ також 
гарантує монопольне право держави на застосування сили, що 
фактично унеможливлювало законну появу добровольчих зброй-
них формувань. Утім, утворення добробатів було спричинено 
також неготовністю нової влади використати це право та зупинити 
загрозу поширення сепаратизму.  

Російська агресія стала приводом не лише для формування 
потужного оборонного комплексу з метою військової відсічі 
загрози, але й переосмислення правового врегулювання статусу 
учасників бойових дій, зокрема, добровольців. Навесні – влітку 
2014 р. було утворено низку добровольчих формувань, які 
перебрали на себе функції захисту територіальної цілісності та 
державного суверенітету України, у той час доки керівництво 
країни було нерішучими у цьому питанні. Іншим фактором появи 
добровольчих збройних підрозділів став навмисний розвал армії за 
роки незалежності, яка на той час була не готова дати відсіч 
агресору. У цих умовах свою роль відіграли іноземні добровольці, 
які воювали на боці України. Характерним є те, що вони вирушали 
до України вести бойові дії не за матеріальну винагороду, а заради 
захисту українців та світової спільноти від загрози поширення 
концепту «русского мира». Зазначені фактори сприяли значній 
підтримці добровольчих формувань з боку населення. Навіть у 
2017 р., незважаючи на спроби дискредитації їх з боку влади, 
рівень підтримки добровольчих формувань був досить високим – 
53,9 %, поступаючись лише волонтерським організаціям, Церкві та 
ЗСУ [7, с. 79]. Внесок іноземних добровольців у захист суверені-
тету України, їхня подальша доля, політико-правовий статус 
залишаються малодослідженим питанням.  

Участь у антитерористичній операції, а з 30 квітня 2018 р. в 
операції об’єднаних сил регулювалася низкою нормативно-пра-
вових актів, зокрема: Конституцією України, міжнародними акта-
ми, Законами України «Про боротьбу з тероризмом», «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про військовий 
обов’язок та військову службу», «Про Збройні сили України», 
«Про Національну гвардію України», «Про державну прикордонну 
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службу», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо проходження військової служби у Збройних силах 
України іноземцями та особами без громадянства», «Про особли-
вості державної політики із забезпечення державного суверенітету 
України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях» та ін. Керуючись зазначеними документами, 
держава формує політику захисту учасників бойових дій – осіб, які 
боролися за незалежність, територіальну цілісність та державний 
суверенітет країни [39, с. 158]. Проте відкритим лишається 
питання стосовно легалізації, надання громадянства та захисту 
іноземним добровольцям, які воюють на боці України.  

Існує низка варіантів інтерпретації стосовно класифікації 
іноземних бійців в Україні з офіційних точок зору [3, с. 78]. У 
свою чергу, це актуалізує подальше вивчення цієї проблеми у полі-
тико-правовому дискурсі. Для більш об’єктивного визначення 
статусу «легіонерів» необхідно детально розкрити нормативно-
правову базу.  

З точки зору міжнародного законодавства, участь у конфлікті 
іноземців, які не проживали довгий час на території країни, де він 
спалахнув, та не є її громадянами, не входять до складу збройних 
сил ворогуючих сторін, а також мають особисту матеріальну 
вигоду, кваліфікується як найманство. Про це йдеться у статті 47 
Додаткового протоколу І Женевської конвенції, у якій чітко 
визначено статус учасників конфлікту [8]. У 1977 р. Організацією 
африканської єдності прийнято конвенцію, де вперше було здій-
снено спробу надати правове визначення найманства. У декларації 
Генеральної Асамблеї ООН про принципи міжнародного права, що 
стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами 
відповідно до Статуту ООН 1970 р., зазначалася рекомендація 
державам щодо припинення заохочення нерегулярних збройних 
формувань у втручання в конфлікти інших держав [40]. У 1989 р. 
було прийнято «Конвенцію по боротьбі з вербуванням, фінансу-
ванням і навчанням найманців», яку в 1993 р. ратифіковано Вер-
ховною Радою України. Вона передбачала на міжнародному рівні 
вести боротьбу проти найманства, запобігати вербуванню та 
фінансуванню осіб для здійснення ними насильницьких чи 
воєнних дій на території іншої країни. Відповідно до національ-
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ного законодавства країн-учасниць конвенції відбувається визна-
чення статусу та покарання найманців згідно з кримінальним зако-
нодавством [31].  

З точки зору Кримінального кодексу України найманцем є 
особа, «спеціально завербована в Україні чи за її межами для того, 
щоб брати на території України чи інших держав участь у 
збройному конфлікті, воєнних або насильницьких діях, спрямова-
них на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, 
захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів 
державної влади чи порушення територіальної цілісності» [28]. У 
Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гумані-
тарного права у Збройних силах України від 9.06.2017 зазна-
чається, що «найманці – особи, які спеціально завербовані, беруть 
безпосередню участь у збройному конфлікті з метою отримання 
особистої вигоди» [23]. Аналізуючи міжнародну та українську 
правову базу, відмітимо, що іноземні добровольці, які беруть 
участь у бойових діях на Сході України, на її боці, не підпадають 
під пункт «особистої вигоди», оскільки значна частина з них 
мають особисті, ідейні причини допомогти українцям. Вони 
перебувають у зоні бойових дій з політичних міркувань, вважаючи 
за необхідне вигнати російські війська з України та покарати 
винних. Один із мотиваційних чинників участі легіонерів у 
російсько-українській війні – це загроза агресії Російської 
Федерації Європі, зокрема, східним членам НАТО, у тому числі 
країнам Балтії [3, с. 69].  

Разом з тим, іноземні добровольці перебувають у зоні бойових 
дій для захисту територіальної цілісності України, а отже, не 
підпадають під санкції статті 447 Кримінального кодексу України. 
З іншого боку, існує можливість класифікувати іноземних 
добровольців як наймаців, які не перебуваються у складі Збройних 
сил України чи інших державних силових структур [28]. Проте у 
міжнародному праві існує поняття добровольчі загони – під-
розділи, які офіційно не увійшли до складу регулярних збройних 
сил. Дослідник І. Колотуха, розкриваючи питання визначення пра-
вового статусу добровольця і найманця, зазначав, що до добро-
вольчих загонів зараховуються ті особи, які належать до однієї зі 
сторін конфлікту і діють на своїй території або за її межами за 
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умови, якщо вони відповідають певним вимогам [24, c. 191]. Згід-
но зі статтею 4 Женевської конвенції «Про поводження з військо-
вополоненими» добровольчі загони відповідають таким критеріям: 
1) ними командує особа, яка відповідає за своїх підлеглих; 2) ма-
ють розпізнавальні знаки; 3) вони носять відкрито зброю; 4) здій-
снення операцій ними відбувається виключно згідно із законами та 
звичаями війни [8].  

Враховуючи це, перебування іноземних добровольців, які 
ведуть бойові дії на боці України, захищають її державний 
суверенітет та територіальну цілісність, мають командування, яке 
за них відповідає, знаки розпізнавання, підпадають під умови для 
класифікації їх як добровольчих загонів. Однак, як зазначає 
І. Колотуха, існує велика проблема ідентифікації осіб, які 
належали до руху опору чи неурядових (добровольчих) збройних 
формувань, навіть за наявності зазначених критеріїв. Зокрема, 
вона пов’язана із фактом доведення, що бійці цього загону 
отримували матеріальну винагороду, яка перевищує плату військо-
вослужбовця [24, c. 192]. Якщо факт отримання матеріальної 
винагороди під час збройного протистояння було доведено, то у 
такому разі іноземних легіонерів кваліфікують як найманців. У 
ситуації з Україною іноземці, які захищають територіальну 
цілісність держави, перебувають на громадських засадах, а отже, 
підпадають під критерії добровольчого загону.  

З точки зору національних законодавств країн світу, зокрема 
Російської Федерації, Білорусі (з квітня 2016 р.), перебування 
громадян своєї країни у зоні бойових дій кваліфікується як най-
манство. При цьому в Росії бойовики незаконних формувань 
«ДНР» та «ЛНР» мають статус добровольчих загонів та опол-
чення, що суперечить українському законодавству. Втім, це лише 
засвідчує факт агресії РФ, її неоімперських планів стосовно 
України, а світова спільнота має змогу переконатися у недотри-
манні нею норм міжнародного права та в неспроможності системи 
міжнародної безпеки стримувати такого роду конфлікти на 
сучасному етапі. 

Водночас, перед Україною з 2014 р. постало питання стосовно 
надання правового статусу учасника бойових дій іноземним добро-
вольцям та соціального забезпечення їх сімей. Поняття «добро-
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волець» має безліч варіацій. В українському законодавстві 
зазначено, що до добровольчих підрозділів належать організації чи 
об’єднання активістів, які, беручи участь у бойових діях на Сході 
України, виявилися поза юрисдикцією Міністерства оборони, 
Міністерства внутрішніх справ та інших відомств [46]. Керуючись 
міжнародним і національним правом, український парламент з 
2014 р. розпочав розробку низки законопроектів та поправок до 
діючих законів, які мали на меті захистити іноземців від 
переслідування у себе на батьківщині, надати їм змогу проживати 
в Україні шляхом отримання громадянства чи статусу біженця. 

Згідно з даними Міністерства оборони України від початку 
АТО до початку ООС статус учасника бойових дій отримали 
228 тис. військовослужбовців [43]. Відзначимо, що станом на кінець 
2014 р. у зоні антитерористичної операції перебувало близько 
1000 іноземних бійців, це становило приблизно 5 % від загальної 
кількості бійців ЗСУ у зоні АТО. Інші дані свідчать про те, що у 
2016 р. у зоні бойових дій було лише 100 легіонерів [5]. Польський 
дослідник Каспер Ренкавек зазначав, що станом на березень 
2015 р. іноземців, які воювали на боці України, нараховувалося від 
100 до 300 осіб [4]. Народний депутат Олег Петренко навів 
інформацію, згідно з якою на боці України воювали близько 300-
400 іноземних добровольців [20]. Утім, дані не точні, оскільки 
більшість легіонерів приховують своє громадянство, побоюючись 
переслідувань у себе на батьківщині.  

У зв’язку з необхідністю захистити іноземних добровольців, 
які з ідейних та політичних причин стали на захист незалежності 
України, керівництво «Азову», «Айдару», ДУК «Правого Секто-
ру», «Донбасу» та інших добробатів зверталися до парламенту та 
Президента України стосовно спрощення процедури надання 
іноземним добровольцям українського громадянства [18]. Для 
розв’язання цієї проблеми окремі народні депутати розпочали 
розробку законодавства, яке мало легалізувати добровольчі фор-
мування, що воюють на боці України, а також удосконалювати 
нормативно-правову базу задля спрощення процесу набуття 
громадянства іноземними добровольцями. Зазначимо, що станом 
на 2018 р. законодавства, яке б повністю забезпечувало захист 
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легіонерам і спрощувало процедуру та механізм набуття 
громадянства України, не прийнято. 

Підтримку добровольчим формуванням, у тому числі 
іноземним, найбільше здійснювали народні депутати з правих сил. 
Відзначимо, що низка законопроектів, метою яких було надання 
соціальних забезпечень, а також статусу добровольцям, 
формувалися з ініціативи народних обранців від правих сил, 
зокрема, Андрія Білецького («Національний Корпус»), Юрія-Бойко 
Шухевича («Радикальна партія Олега Ляшка»), Юрія Левченка, 
Андрія Іллєнка, Михайла Головка, Олега Осуховського, Олек-
сандра Марченка (ВО «Свобода») та ін. З позицій проросійських 
політичних сил, таких як «Опозиційний блок», відсутня будь-яка 
підтримка добровольців.  

Неможливість надання соціальної допомоги добровольцям, 
утримання сімей загиблих, медичного забезпечення поранених 
висвітлює негативну тенденцію байдужості держави до власних 
захисників. Неефективна державна політика щодо іноземців, які 
стали на захист України, зумовила правовий вакуум щодо їхнього 
статусу [35]. Відповідно, поставало питання легалізації доброволь-
чих формувань, у тому числі й іноземних, які воюють на боці 
українців. Законопроект «Про правовий статус і соціальні гарантії 
учасників добровольчих збройних формувань в Україні» був 
поданий на розгляд у жовтні 2015 р. Згідно з ним передбачалося 
надання правового статусу, соціальних гарантій усім доброволь-
цям – громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, – 
які беруть участь в антитерористичній операції незалежно від 
підпорядкування державним військовим інституціям [36]. Стаття 6 
цього проекту закріплювала правовий статус іноземців, які 
воюють на боці України, а найвищим інтересом держави у цьому 
випадку є надання їм громадянства та їх захист [36]. Однак у 
висновку Головного науково-експертного управління зазначено, 
що цей законопроект необхідно доопрацювати, зазначаючи 
недоцільність формування окремого законодавства, яке б врегу-
льовувало статус добровольців, у тому числі іноземців [6].  

Внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального забезпечення» зумовлене необхідністю 
визначення правового статусу бійців добровольчих формувань, які 
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утворилися для захисту суверенітету та територіальної цілісності 
України, юридично гарантувало соціальне забезпечення сім’ям 
добровольців, які загинули чи зникли безвісти внаслідок 
виконання бойового завдання у взаємодії зі ЗСУ, МВС України, 
НГУ та іншими військовими формуваннями, утворені згідно із 
законами України [12]. Юридично добровольці, які не легалізу-
валися у силових структурах, були визнані державою. На практиці 
досить часто сім’ї добровольців не можуть довести факт участі та 
загибелі їх рідних під час виконання бойового завдання. 
Прикладом є ситуація із загиблим у 2014 р. «кіборгом», бійцем 
ДУК («Правий Сектор») Сергієм Табалою («Сєвєр»), якого хоч і 
відзначили зіркою Героя України, проте статусу учасника бойових 
дій не надали, посилаючись на його неповноліття. Аналогічних 
ситуацій стосовно відмови надати статусу учасника бойових дій 
добровольцям достатньо. Незважаючи на прийняті поправки до 
закону, ці проблеми існують і до сьогодні. Крім того, у цьому 
документі не зазначалося стосовно статусу іноземних добровольців, 
а отже, вірогідно, що він не поширювався на них. Утім, участь в 
АТО, у підрозділах ЗСУ, МВС України, НГУ, наявність військового 
квитка автоматично мало гарантувати їм соціальне забезпечення. 

Іноземці отримали визнання з боку держави восени 2015 р., 
коли було прийнято Закон України «Про внесення змін у деякі 
законодавчі акти України стосовно проходження військової 
служби у Збройних силах України іноземцями та особам без 
громадянства», згідно з яким вони мали право служити у ЗСУ за 
контрактом [37]. У листопаді 2015 р. Президент України П. Поро-
шенко, даючи відповідь на петицію про надання громадянства 
іноземним добровольцям, які захищали територіальну цілісність 
України, заявив, що МВС та ДМС доручили надавати негайну 
консультаційну допомогу цим особам у разі якщо вони забажають 
набути українське громадянство [17]. Відповідно до Законів 
України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 
та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
проходження військової служби у Збройних силах України 
іноземцями та особами без громадянства» іноземці, які офіційно 
підписали контракт зі ЗСУ, автоматично отримували право на 
проживання в Україні [10; 11]. Втім, лише одиниці з іноземців 



 
 

264 

   НАУКОВІ ЗАПИСКИ        Випуск 3 – 4 (95 – 96)
 
змогли легалізуватися на території України, незважаючи на 
гарантії Глави держави. Згідно з даними правозахисника Бориса 
Захарова, з початку 2017 р. легіонерів, які бажали отримати 
українське громадянство, налічувалося близько 400 осіб. У Дер-
жавній міграційній службі зазначали, що у період від квітня 2014 
до початку 2017 р. громадянство отримали лише 4 іноземні 
добровольці: 2 білорусів і 2 росіян. При цьому у службі заявили, 
що статистичний облік бажаючих отримати громадянство України 
серед легіонерів не ведеться. Крім того, упродовж 2014 – 2016 рр. 
270 росіян попросили статусу біженця, серед яких були добровольці 
та волонтери. Лише 15 отримали цей статус, а 14 – гарантію на 
додатковий захист [1]. Для порівняння, за 6 місяців 2015 р. грома-
дянство України у спрощеному порядку отримала 1921 особа [9, 
с. 53]. Відзначимо, що Адміністрація Президента, відповідаючи на 
запит УНІАН, зазначила, що документи осіб, які отримують 
громадянство на загальних підставах, не містять інформацію про 
те, чи є ці люди військовими і чи перебували в зоні антитеро-
ристичної операції. У свою чергу, це означає, що попри наявність 
указу П. Порошенка про спрощення процедури для оформлення 
громадянства іноземцям, котрі захищали територіальну цілісність 
України, існують бюрократичні перепони, пов’язані з наявністю 
формулярів та анкет, розроблених чиновниками, які не містять 
інформації про участь у бойових діях на Донбасі [20].  

Офіційно оформитися у державних силових структурах вдало-
ся чеченському підрозділу «Шалена зграя» у 57-му батальйоні 
ЗСУ, «Грузинському легіону» у складі 54-го ОМБр ЗСУ (до кінця 
грудня 2017 р.). Ще низка підрозділів, зокрема, білоруські «Пого-
ня», Тактична група «Білорусь», чеченські батальйони ім. Джохара 
Дудаєва та ім. Шейха Мансура офіційно не були оформлені у 
державних силових структурах через певні причини. Російський 
легіонер «Азову» з позивним «Одіссей» зазначав, що він та інші 
іноземні добровольці приїхали захищати народ України, а не 
державу. На його думку, захист держави має бути покладений на 
громадян країни або на найманців. «Одіссей» зазначив, що вони не 
належать ані до першої, ані до другої категорії [1].  

Верховна Рада України розглядала законопроекти № 3433 та 
№ 3433-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо 
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правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали 
участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності 
України», який мав захищати іноземців-добровольців від 
переслідування на їхній батьківщині, а також гарантувати їм про-
живання в Україні [13; 14]. Омбудсмен Валерія Лутковська у 
травні 2016 р. зазначала, що ці два законопроекти не здатні 
захистити іноземців, які воюють на боці України, оскільки їм 
видається лише посвідка на тимчасове проживання, яка не дає 
соціальних гарантій. Відповідно, вона пропонувала забезпечити їм 
статус громадянина України чи біженця, передбачивши зміни в 
законі про громадянство та еміграцію [42]. Відзначимо, що 
законопроекти № 3433 і № 3433-1 лишилися на етапі вручення 
подання Комітету з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин на розгляд.  

Де-факто, іноземні добровольці, попри прийняття низки актів 
і змін до законодавства, не захищені державою. Зокрема, командир 
«Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі зазначав, що лиша-
ються нерозв’язаними окремі бюрократичні проблеми, пов’язані з 
в’їздом і виїздом з країни [19]. Досить часто у військових коміса-
ріатах це використовують як причину відмови іноземцям, очевид-
но побоюючись звинувачень у прийомі «найманців» до армії [44]. 
Факт затвердження закону ще не означав їхню остаточну легалі-
зацію, оскільки не було прописано процедуру, що, у свою чергу, 
ускладнювало перебування іноземців у лавах Збройних сил 
України [2]. Проте найбільші проблеми були у представників 
Білорусі та Росії, оскільки повернення до себе на батьківщину 
означало початок кримінальних переслідувань згідно із законо-
давством цих країн [19]. Так, зокрема, станом на березень 2016 р. 
Міністерством внутрішніх справ Білорусі було відкрито 135 
кримінальних проваджень проти своїх громадян, які воювали на 
території України [5]. Втім, ці справи відкриті як проти бійців, які 
воюють на боці України, так і на боці самопроголошених органі-
зацій «ДНР» та «ЛНР» [47]. Принципово іншою є ситуація в Росії, 
де слідство ведеться лише проти громадян РФ, які воювали на боці 
українців. Це унеможливлювало повернення добровольців на свою 
батьківщину з метою збору документів для отримання грома-
дянства України шляхом, установленим українським законо-
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давством. Через це вони не можуть легалізуватися в Україні та 
продовжують на свій ризик воювати у добровольчих формуваннях, 
сподіваючись на відмову української сторони на запит цих країн 
щодо екстрадиції.  

Прикладом відомих росіян, які перейшли на бік України, 
звинувачуючи Росію в агресії, стали колишній старший лейтенант 
ФСБ Ілля Богданов, відомий актор Анатолій Пашинін, лідер 
«Русской повстанческой армии» (РПА) Андрій Кузнєцов та інші. 
Керівник РПА зазначав, що найбільшою проблемою для іноземців – 
це пройти процедуру у міграційній службі України. Він наголосив, 
що більшість відмов його однодумцям були пов’язані через відсут-
ність довідки про несудимість та посвідок про переслідування. 
Сам Андрій Кузнєцов, отримавши відмову, вирішив оскаржувати 
це рішення у суді. Станом на 2015 р. російський доброволець перебу-
вав у підвішеному стані, оскільки апеляцію не було розглянуто [30]. 

У 2015 р. питання прискорення процесу надання громадянства 
іноземцям, які захищають Україну та на яких чекає переслідування 
у себе на батьківщині, неодноразово порушувалося як доброба-
тами, так і окремими народними депутатами. За ініціативи коман-
дування добровольчих формувань 17 жовтня 2015 р. пройшла 
акція, в якій взяли участь десятки іноземців, які воювали на боці 
України. Метою заходу стало нагадування українській владі про 
потребу надання їм українського громадянства, при цьому 
критикуючи закон, прийнятий 6 жовтня 2015 р., згідно з яким 
іноземці мали змогу служити у ЗСУ. Більшість присутніх на акції 
входили до особового складу «Азову» та «Добровольчого Україн-
ського Корпусу» [22]. Як зазначав народний депутат Юрій 
Чижмарь, ці особи потребують негайного захисту з боку України, 
а отже, він пропонував скоротити термін отримання громадянства 
до двох місяців з моменту подання заяви [21]. За фактом до цих 
пір іноземці-учасники бойових дій на боці України не можуть 
отримати громадянства та захисту від держави через низку 
бюрократичних перешкод, як, наприклад, боєць «Донбасу», грома-
дянин Польщі Конрад Камінський, з 2014 р. перебував у зоні 
бойових дій у Донецькій і Луганській областях. Крім того, маючи 
зв’язки у Великобританії, він налагодив допомогу військовим від 
польської та української діаспори Королівства. Незважаючи на всі 
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заслуги, у 2016 р. йому двічі було відмовлено у наданні 
громадянства [26]. 

У 2017 р. від групи народних депутатів від ВО «Свобода» 
було зареєстровано ще один законопроект № 7190 «Про визнання 
добровольців учасниками бойових дій, їх соціальний і правовий 
статус». Згідно з цим законопроектом передбачалося надавати 
статусу учасника бойових дій особам, які входили до складу добро-
вольчих формувань, перебуваючи безпосередньо у зоні бойових 
дій. У ньому відображався порядок та механізм надання статусу 
учасника бойових дій та пільг для них та їхніх сімей [15]. Проект 
закону оминув проблему іноземних добровольців, які воюють у 
добровольчих формуваннях на боці України. Втім, цей законо-
проект блокується упродовж року через політичні амбіції окремих 
народних депутатів. Зокрема, волонтер Олена Живко, коментуючи 
пікети під Верховною Радою України 19 квітня 2018 р., зазначала, 
що проект не допускають на голосування представники «Блоку 
Петра Порошенка», особливо заступник голови фракції Олександр 
Третьяков. За її словами, він невдоволений тим, що проект 
поданий на розгляд «свободівцями» [16]. 

Бюрократичні перешкоди та небажання влади лишати на 
території України значну кількість іноземців, які брали участь у 
бойових діях у складі добровольчих формувань, стали причиною 
того, що більшість легіонерів змушені поїхати з Україну, не маючи 
дозвільних документів на право проживання. Зокрема, однією з 
вимог офіційного оформлення у силових структурах держави є 
наявність довідки про несудимість. На думку юриста Олександра 
Івашкова, наявність цієї умови є досить сумнівною, оскільки для її 
отримання іноземцю необхідно повернутися на батьківщину чи 
звернутися до консульства [18]. Звісно, це небезпечно для 
легіонерів, оскільки у себе на батьківщині, згідно з національним 
законодавством, вони можуть вважатися найманцями. Особливо 
це небезпечно для громадян Росії та Білорусі. У Росії проти 
іноземних бійців відкривають кримінальні провадження за різними 
статтями: вбивство, розбій, зґвалтування тощо. За даними волон-
терів станом на 2017 р. близько 200 добровольців можуть екстра-
дувати [20]. На думку юристів, підтверджувати несудимість цією 
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довідкою немає потреби, оскільки в комісії при Президенті 
України є представники СБУ та МВС, які мають усі дані [18].  

Висновки. Таким чином, на п’ятому році російсько-україн-
ської війни питання статусу іноземних збройних добровольчих 
формувань, які воюють на боці України, лишається актуальним до 
сьогодні. Надавши можливість легіонерам легалізуватися у сило-
вих структурах, держава не спромоглася розробити механізм, який 
спростив би не лише офіційне оформлення іноземних доброволь-
ців у лавах ЗСУ, НГУ, МВС, але й сприяв би отриманню громадян-
ства. Враховуючи це, керівництво країни для збереження власного 
іміджу в очах громадян України та іноземців повинне на законо-
давчому рівні створити умови для захисту, соціального забезпе-
чення, надання відповідного статусу добровольцям з інших країн.  
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ПІСЛЯ МАЙДАНУ 2014: ОБРАЗИ УКРАЇНИ І РОСІЇ 
У РОСІЙСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 
 

Pозглянуто особливості процесів творення образів України і 
Росії у політичному дискурсі Росії після 2014 року. Досліджено 
дискурсивний інструментарій, через який здійснюється вплив на 
формування перцептивних моделей України і Росії всередині росій-
ського суспільства та поза його межами. Визначено сутнісні 
характеристики образів цих країн, які Росія дискурсивно нав’язує 
світу в контексті розгорнутої нею світової гібридної війни.  

Ключові слова: образ України, образ Росії, політичний 
дискурс, політичний наратив, суб’єктність України, національна 
ідентичність. 
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 Основні положення статті були представлені у доповіді авторки «Vla-
dimir Putin as a major image- and a news-maker of Russia» на круглому столі 
«Russia’s RT  International TV News Television News (or propaganda?) Network: 
Are Comparisons to America’s Radio Free Europe Radio Liberty Fair?» у Дер-
жавному університеті штату Нью-Йорк в Олбані (грудень 2017), та у доповіді 
«Reforming Political Performance: Ukraine’s and Russia’s Images in Today’s  
Russian Political Discourse» на секції «Real and Unreal Narrative: Discursive 
Practices as a Performance» 50-го Міжнародного конгресу Асоціації зі славіс-
тичних, східноєвропейських та євразійських студій, який відбувся у грудні 
2018 року у Бостоні, США. Матеріалом дослідження стали офіційні тексти 
Російської Федерації (2014 – 2018), які визначають ландшафт її дискурсивної 
практики, а саме – повна вибірка послань президента Російської Федерації 
Федеральним зборам РФ, щорічних великих прес-конференцій президента 
РФ, засідань Міжнародного дискусійного клубу «Валдай», а також стено-
грама 40-го засідання Російського оргкомітету «Побєда». 
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Antonina Berezovenko. After Maydan2014: The Images of 
Ukraine and Russia in Russia’s Political Discourse. The article 
explores pequliarities of the process of making of images of Ukraine 
and Russia in Russia’s political discourse after 2014. It analyses the 
discursive tools through which the impact on the formation of the 
perceptive models of Ukraine and Russia within Russian society and 
beyond are being made. It defines those essential characteristics of the 
images of these countries that Russia persistently imposes on the world 
in context of the hybrid war it unfolded.  

Key words: image of Ukraine, image of Russia, political discourse, 
political narrative, subjectiveness of Ukraine, national identity.  

 
Від 2014 року образи України і Росії у російському політич-

ному дискурсі значно змінилися. У дорадянський, радянський та 
пострадянський періоди Україна систематично зображалася як 
органічна частина російської держави, або як «майже Россія» чи 
«квазі-Росія». Сучасний російський історик Алєксєй Міллер заува-
жує: «Малороси і білоруси ніколи не дискримінувалися у Росій-
ській імперії на індивідуальному рівні». І далі, цитуючи відому 
роботу Андреаса Капелера «Мазепинцы, малороссы, хохлы: 
украинцы в этнической иерархии Российской империи» [16], 
говорить про те, що «українцям і білорусам, які офіційно вважа-
лися «русскімі»*, в принципі була відкрита будь-яка кар’єра – за 
умови, що вони володіли російською мовою... Українці не 
виділялися і не утискалися ані через конфесійні, ані через расові 
міркування <…> у ієрархії різноманітних етносів імперії, що 
поставала у вигляді системи концентричних кіл, всі православні 
слов’яни включалися у єдиний центр системи» [18, с.37]. Про це ж 
саме говорить і В. Алпатов: «До кола русскіх завжди включалися 
українці і білоруси, а інколи і будь-які православні» [1, с.28]. 
Іншими словами, до них застосовувалася практика т. з. «інклузив-
ної асиміляції». 

                                           
* Тут і далі термін “русскій” з похідними від нього та деякі інші 

російські номінативні одиниці не перекладаються, а вживаються як транс-
літеровані запозичення для відтворення значеннєвої диференціації, як, на-
приклад, між рос. «русский» і рос. «российский», яка існує у російській мові.  
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Тобто, відому концепцію Шахматова-Погодіна про відгалу-
ження «менших мов» (української і білоруської) від старшої (а 
значить головнішої у петерналістській системі координат, що й 
досі панує у російській суспільній свідомості) російської мови 
можна без особливих застережень поширити і на інші сторони 
взаємостосунків «братерських народів». Відповідно, українці і 
білоруси, яких не зараховували до категориї «інородців», тракту-
валися як «молодші галузки» «великого русского народу».  

 Цікаві коментарі Алєксєя Міллера щодо поширеної позиції 
російських письменників з цього питання: «У творчості Буніна, як 
і у багатьох інших письменників того часу, можна знайти незлі-
ченні приклади такого роду, коли ідея русской общності (курсив 
наш – А. Б.), яка об’єднує всіх східних слов’ян, навіть не пос-
тулюється спеціально, але без зусиль виявляється у вислов-
люваннях з інших приводів. Цим, власне, ці висловлювання і цінні, 
оскільки показують, що уявлення про «общерусскую» спільність 
було для їх авторів природним, таким, що не потребує пояснень і 
доказів» [18, с. 38 – 39]. 

У загальних рисах така перцепція України і українців у 
російській суспільній свідомості зберігалася і у Радянському 
Союзі. Яскравою ілюстрацією цього може бути спостереження 
Юрія Шевельова щодо зневажливого ставлення доглядача кабінету 
російської літератури у Харківському університеті до українських 
студентів, який відверто «зневажав цих селюків-хахлів, але його 
зневага була не злісна, а дивним чином поблажливо добродушна, 
як до недорозвинених дітей, але таки дітей» [30, с.125]. Це 
спостереження стосується 20 – 30 років ХХ століття, але в цілому 
воно відтворювалося як у радянські, так і у пострадянські часи.  

Назагал російському історику А. Міллеру не можна закинути 
необ’єктивності у дослідженнях українсько-російських відносин. 
Утім, подібно до коментованих ним російських письменників, у 
своєму власному наративі він майже буквально повторює схему чи 
не підсвідомого, так би мовити, «природного» потрактування 
українсько-російських взаємостосунків як таких, що вибудовують-
ся за моделю слуга / пан. 

Так, наприклад, аналізуючи міру мовних відмінностей та 
готовності до комунікації мандрівників-носіїв мови «центру» 
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Франції та носіїв patois – в одному випадку, і мандрівників-носіїв 
мови «центру» Російської імперії та носіїв української мови у 
Малоросії*, тобто периферії імперії, – в іншому випадку, пише, 
що: «паризьким мандрівникам ні у кого було спитати дорогу. 
(Важко собі уявити у подібній ситуації р у с с к о г о  б а р и н а 
(розрядка наша – А. Б.), який мандрував Малоросією» [18, с.24]. 
Наведена цитата демонструє очевидну асиметрію у моделюванні 
аналогічних ситуацій. І йдеться не про рівень спроможності поро-
зумітися учасників уявних діалогів. Ідеться про введення (свідоме 
чи ні) для учасників «малоросійської» комунікативної ситуації 
додаткових соціально-стратифікаційних характеристик. Якщо на 
периферії Франції уявно комунікують «парижанин» (без визна-
ченої станової належності) і «провінціал» (різниця між якими 
пролягає у горизонталі), то у ситуації периферії Російської імперії 
комуніканти диференціюються іще й ієрархічно, по вертикалі – тут 
комунікують усереднений «малорос» і «барін», ким по відношен-
ню до українця апріорі виступає носій російської мови. Якщо б 
повідомлення будувалося симетрично, то на місці «баріна» мав би 
бути «москвич» чи «петербуржець». Так дискурсивно проступає 
усталена схема російської суспільної конвенції визначення для 
українців соціальної ніші на рівні підлеглих «баріна» – носія 
російської мови. Конфігурація соціальної диференціації окрес-
люється у повідомленні без акцентуації на ній (достоту, як у 
згадуваних самим А. Міллером російських письменників), як деяка 
об’єктивна даність, що з довірою сприймається аудиторією і 
надалі не підлягає критичній оцінці, натомість стає частиною 
фонового знання суспільства.  

Поточний офіційний політичний дискурс демонструє тотожні 
рефлекси. Наприклад, у тексті стеногрфічного запису 40-го засі-
дання Російського оргкомітету «Побєда» (2018) [13] (за голову-
ванням В. Путіна), оприлюдненому на офіційному сайті прези-
дента РФ, відповідальний секретар Всеросійського громадського 
руху з увіковічнення пам’яті загиблих під час захисту Вітчизни 
«Пошуковий рух Росії» Є. Цунаєва коментує гітлерівський план 
«Ост». Посилаючись на цей документ, вона зазначає, що: «...ста-

                                           
 * Термінологія А. Міллера [18]. 
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тистика підтвержує, наскільки близько до сценарія цей план було 
виконано. Злочин на всіх тимчасово окупованих територіях нацис-
тами однозначно свідчить про справжній геноцид не тільки щодо 
євреїв, але і всього слов’янського народу (курсив наш – А. Б.)» [13]. 
Як видно з цієї цитати, авторка говорить не про слов’янські народи 
(український, польський, російський тощо), які в оригінальному 
тексті позначаються парасольковим терміном нім. Slaven, що в 
англомовних джерелах передається як англ. «Slavs». Це наднаціо-
нальне визначення групи народів (націй) слов’янської мовної гру-
пи, подібно до загального визначення германці, яким позначають 
усі народи (нації) германської мовної групи – німців, голландців, 
англійців та ін. Отже, у парадигмі сучасних політичних реалій 
словосполучення «слов’янський нород» потрапляє у синонімічний 
ряд поруч із «український народ», «російський народ», «німецький 
народ». У політичному дискурсі європейського ареалу у ХХ – 
ХХІ століть ці термінологічні словосполучення постають як спів-
віднесені з певною ідентичністю – національною та/або держав-
ною, а також з певною мовою. Але відомо, що на історичній арені 
у зазначений період такий суб’єкт, як «слов’янський народ», не 
існував так само, як не існували «германський народ» або «роман-
ський народ». Однак неакцентуйоване вживання цього терміна у 
політичному тексті начебто легітимізує позначувану ним ідею у 
суспільній перцепції, робить існування уявного єдиного «слов’ян-
ського народу» майже реальним. Отже, мабуть правомірно говори-
ти про те, що коментована Міллером іманентна для російського 
суспільства «ідея русской общності» в сучасних політичних 
обставинах Росії набуває ще більшого масштабу, об’єднуючи 
«скрепами»* уже не тільки східних, але й усіх слов’ян. Само-
зрозуміло, що “традиційно провідна” роль Росії транспонується у 
такому контексті і на її роль в умоглядному конструкті 
«слов’янський народ». Таким чином образ Росії у її автоперцепції 
наділяється ще більшою (в т. ч. і в буквальному смислі) 

                                           
 * Вислів В.Путіна на позначення «моральних орієнтирів суспільства», 

традиційних цінностей, які здебільшого декларуються як такі, що потре-
бують захисту, а в дійсності служать для виправдання агресивних дій 
російського режиму путінської доби. 
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величчю/величиною. Це корелює з поширеними у Росії у ХІХ сто-
літті утопічними ідеями панславізму, але ніяк не співвідноситься з 
історичними реаліями ані тодішніх, ані пізніших часів.  

На тлі такої динаміки автоперцепції Росії зрозумілим ви-
дається її неготовність сприймати колишні радянські республіки 
як самодостатні суб’єкти державності. Зокрема, після дезінтеграції 
Радянського Союзу Росія виявилася неспроможною реально 
сприйняти державну суб’єктність України. Ця суб’єктність не 
стала фактором вибудовування образу України у перцепції росій-
ського суспільства.  

Отже, суспільна перцепція Росією України 1991 – 2014 років 
або відтворювала схеми радянської доби – тобто Україна лишалася 
«молодшою братерською країною», взаємини з якою ґрунтувалися 
на засадах васалітету, або мінімально модифікувалася завдяки 
наділенню образу України певними рисами окремішності (на-
приклад, через іменування її «стратегічним партнером» [7, 8] у 
політичному дискурсі Росії, хоча це слабко корелювало з реальним 
станом речей).  

У своїй промові на засіданні Валдайського дискусійного 
клубу 2014 року Путін, коментуючи зусилля міжнародної спіль-
ноти з врегулювання ситуації, що виникла внаслідок воєнної 
російської агресії, заявив, що: «Мінська група» досягла значного 
прогресу у цьому напрямі, однак у неї обмежений потенціал. Вона 
дозволила забезпечити укладення перемир’я, але нам потрібен 
новий механізм для того, щоб розробити нові способи вирішення 
цієї проблеми і взяти на себе відповідальність за майбутнє 
України» [10]. У цій заяві Росія зображається як: а) суб’єкт 
миролюбної міжнародної діяльності, що не причетний до 
розв’язання війни на Сході України; б) суб’єкт щирих зусиль з 
врегулювання конфлікту; в) держава, яка готова взяти на себе 
відповідальність за майбутнє України. Натомість Україна у цьому 
ж наративі постає не як суб’єкт міжнародної діяльності, а як об’єкт 
миротворчих клопотів Росії. Суб’єктність Росії підкреслюється не 
тільки контекстуально. Це здійснюється і прямо – через декла-
рацію бажаного і пропонованого до сприйняття іншими образу 
Росії: «Нам потрібні друзі. Але ми не допустимо утисків своїх 
інтересів, нехтування ними. Ми хочемо і будемо самостійно 
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розпоряджатися своєю долею, будувати сьогодення і майбутнє без 
чужих підказок і непроханих порад» [23].  

Тим більше впадає у вічі асиметричнісь розуміння своєї 
власної і української суб’єктності, яка опукло проявляється, якщо 
порівнювати наведений фрагмент і наступний, уміщений у заяві 
Путіна на Валдаї-2017: «Ми любимо Україну. Український народ 
вважаємо братерським, якщо не частиною русского народу. Це 
відбудеться. Це об’єднання відбудеться» [11]. В цьому вислов-
люванні, яким окреслюється майбутнє України ніяк інакше, а 
тільки як частини Росії, суб’єктні характеристики України не 
представлені зовсім. Попри відкриту російську воєнну агресію 
щодо України Путін, послуговуючися відпрацьованими впродовж 
десятиліть дискурсивними схемами, визначає поточний стан 
взаємовідносини України і Росії як «любов» останньої до України. 
Тобто, модус офіційного політичного наративу щодо стосунків 
двох суверенних держав, будучи реалізованим у категоріях любові 
і братерства, наближається до узвичаєного «велікорусского» 
«родинного» звучання. Попри це, по суті, у ньому повідомляється 
про агресивні наміри Росії відновлення імперської практики 
«інклузивної асиміляції»: «Український народ вважаємо братер-
ським, якщо не частиною русского народа. Це відбудеться. Це 
об’єднання відбудеться». Звичайно, розподіл ролей України і 
Росії – як він окреслюється у політичному наративі сучасної Ро-
сії – не передбачає для України можливості поділяти позицію 
Росії, сформульовану у наведених вище словах Путіна: «Ми 
хочемо і будемо самостійно розпоряджатися своєю долею». Любов 
Росії до України виявляється синонімом невизнання Росією само-
стійності України, синонімом заперечення її суб’єктності як такої. 
І ця світоглядна позиція виринає як сутнісний складник того, що 
російська еліта розуміє як «правильний» і «справедливий» порядок 
речей. А оскільки для світової спільноти* і, перш за все, України 

                                           
 * Свою оцінку дій Росії світова спільнота висловила від 2014 до 

2018 року низкою резолюцій, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН. 
Суттєвою більшістю голосів беззастережно визнано дії Росії агресією та за-
суджено їх у таких документах, як-от: «Про територіальну цілісність Украї-
ни» №68/262 від 27.0372014 р.; «Стан з правами людини в АР Крим та 
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пристати на таку позицію видається неприйнятним, то Росія у 
2014 році починає представляти себе у ролі країни, яку незаслу-
жено ображають та дискримінують. Тому в новітньому публічно-
му дискурсі російських політиків саморепрезентація Росії набирає 
нетипових рис, зокрема таких, які донедавна накидалися нею 
Україні. Для глибшого розуміння цих процесів важливо дослідити 
дискурсивний інструментарій вибудовування власного образу 
Росією сьогоднішньою. 

Отже, в офіційному дискурсі Путіна Росія постає не як країна-
агресор* (яка уже фізично анексувала Крим, а згодом окупувала 
Донбас), а як країна, що потерпає від несправедливого ставлення 
до неї невдячної України та агресивного Заходу. Так, у офіційному 
Щорічному зверненні до Федеральних зборів 2014 року Путін 
заявив, що у Євросоюзі його «послали подалі» у відповідь на його 
пропозицію обговорити Угоду про асоціацію України з Євро-
пейським Союзом: «Нам було сказано, что це не ваша справа і, 
якщо говорити простіше, по-народному, нас послали подалі» [21]. 
А коментуючи на Валдайському форумі 2017 року агресію РФ 
проти України, приводом для якого стало непідписання прези-
дентом В. Януковичем Угоди про асоціацію з ЄС, сказав, звер-
таючись до європейських країн, таке: «…як же ви могли собі 
уявити, що ви з Україною укладете договір про асоціацію, 

                                                                                             
м. Севастополь» №71/205 від 19.12.2016; «Стан з правами людини в АР Крим 
та м. Севастополі» №A/C.3/72/l42 від 14.11.2017; «Стан з правами людини в 
АР Крим та м. Севастополь» № A/C.3/73/L48 від 22.12.2018; «Проблема 
мілітаризації АР Крим та м. Севастополя (Україна) та частин Чорного і Азов-
ського морів» № A/73/L.47 від 17.12.2018. URL: http://www.un.org/en/ga/do-
cuments/voting.asp. 

* Інтерпретацію психологічного явища «проекції» (транспозиція 
власних негативних рис на опонента) у царині вербальної взаємодії 
запропонував В. Жельвіс. Згідно з нею однією із функцій вербальної агресії є 
функція самопідбадьорювання. Це явище він кваліфікує як «синдром Вовка і 
Ягняти», «коли інвектант («Вовк») збуджує у собі ненависть до адресата 
(«Ягняти») за рахунок приписування йому (за допомогою інвективи) всіляких 
огидних характеристик, що морально полегшує розправу з ним. Перший 
начебто міняється місцями з другим, виступаючи у ролі ображеного, і який 
тепер здійснює акт справедливої помсти» [14, с.104]. 
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відкриєте (рос. вскроете) всі українські ринки, кордони, а Україна, 
будучи членом зони вільної торгівлі, буде такими «ворітьми» на 
наш ринок? Ми ж зразу сказали, що «Хлопці, так не можна, 
зупиніться». Ні, ніхто нас навіть слухати не хотів, кажуть: «Ми ж 
не ліземо у ваші справи з Китаєм. Ви не лізьте у наші справи з 
Канадою і не лізьте у наші справи з Україною». Ось відповідь 
була, дослівна (Курсив наш – А. Б.)» [11].  

Очевидно, що вживання у мовленні з високої трибуни, на 
державних ТВ-каналах тощо колоквіалізмів (наприклад, «лізти в 
чиїсь справи», дурнуватий (рос. дурацкий), придуркуватий (рос. 
придурочний), у тому числі тих, які відносять учасників комуні-
кації – хай і у евфемістичній формі – до людського низу (рос. «пос-
лать подальше», рос. «ни фига», рос. «хрен его знает»)*, спрямо-
ване на вироблення почуття солідарності народу з лідером, 
сформувати у аудиторії його перцепцію як «одного з нас», зовсім 
«свого». Цей лідер, який публічно говорить спільною для всіх 
мовою, не може бути несвоїм для росіян. Тим більше, що сам 
Путін безпосередньо підкреслює свою єдність з народом, прямо 
визначаючи модус свого висловлювання як «народний»: «якщо 
говорити простіше, по-народному, нас послали подалі» [21]. Отже, 
якщо для Путіна Захід чужий, то і для народу, мовою якого Путін 
так добре володіє, і легше, і логічніше відчути солідарність з ним, 
а не з Заходом, який автоматично стає для російського народу 
«чужим».  

                                           
 * Див. фрагменти виступів Путіна у 2018 році: на Валдайському 

форумі: «найсправжнішим націоналістом і найефективнішим є я. Але це не 
печерний націоналізм, дурнуватий і придуркуватий…» [12] та на Великій 
прес-конференції про політику Заходу щодо України: «Наші колеги зайняли 
іншу позицію: від пиріжків на Майдані перейшли до обіцянок і політичного, і 
економічного характеру. До речі, грошики-то треба заплатити українському 
народу, ні ж бо, ні фіга, ніхто нічого не платить»; «Хрін його знає, вона у 
ядерному чи неядерному виконанні?» [3].  

 Відомо, що знижені регістри вокабуляру є атрибутом маскулінності, 
мачизму. А це явище, в свою чергу, за зауваженням Валерія Сперлінга, є 
тісно пов’язаним з націоналізмом, а отже – сприяє успіху В.Путіна всередині 
Росії. (Див.: Sperling V. Putin's macho personality cult // Communist and Post-
Communist Studies [35, c.23]). 
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Метадискурс, яким виправдовується окупація Криму, роз-
гортається на основі формування у російської аудиторії само-
усвідомлення жертви, стимуляції відчуття несправедливого 
потерпання від зовнішніх сил, ворожого «Іншого». Для цього 
нерідко вживаються доволі розгорнуті метафори. Цікаво, що лідер 
Росії звертається до розвитку тієї самої метафори під час різних 
виступів. При цьому застосовує автоцитацію, підкреслюючи ста-
лість, суттєвість пропонованих ним аналогійних конструктів. 
Завдяки цьому певні образи набувають якостей «опорних» точок 
для суспільної свідомості. Так, і на засіданні Валдайського клубу, і 
на щорічній Великій прес-конференції у 2014 році після окупації 
Криму та впровадження економічних санкцій щодо Росії Путін 
говорить про Росію як про ведмедика, «мішку» [2], обігруючи 
традиційний образ «РУССКОГО МЕДВЕДЯ» у димінутивній фор-
мі. Цим підкреслювалася не тільки його сила, але й – миролюб-
ність, а крім того – і ніжне ставлення самого Путіна до цієї 
символічної фігури. Тут Росія-Мішка постає як держава, що вияв-
ляє агресивність не заради агресивності як такої, але – на 
виконання високої місії – щоб охороняти свої заповідні землі, а 
саме – тайгу – від потенційних загарбників. Крім того, як зазначав 
В. Пропп, у контексті російського казкового мисленння до потер-
пілого ставляться поблажливо (йдеться про аналіз казки про поділ 
урожаю («Вершки и корешки»), в якій обманеним виявляється 
саме Мішка) [25, с.8]. Тому «як потерпілий» Мішка заздалегідь 
має прихильно сприйматися російською аудиторією, привертаючи 
її симпатії на свій бік. А значить, Росія-Мішка-агресор сама собі 
невідворотно симпатизує і агресором себе не вважає. Таким чином 
у російської аудиторії формується переконання у справедливості 
власної позиції та відсутності суспільної відповідальності за 
анексію Криму, яка визначається як «добровільне приєднання в 
наслідок референдуму».  

Як саме відбувається процес викривлення сенсу історичних 
подій, можна чітко прослідкувати, аналізуючи діалог, що відбувся 
на Великій прес-конференції президента РФ у 2014 році. Тоді на 
питання, чи є економічний спад у Росії «розплатою» за анексію 
Криму, Путін відповів: «Ні, це не розплата, це плата, вірніше, за 
наше природне бажання самозберегтися як нація, як цивілізація, як 
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держава» [2]. З цього повідомлення ясно видно, як саме 
підміняється предмет обговорення, як увага аудиторії переклю-
чається з конкретного на абстрактне, як з повідомлення усува-
ються приступні для решти комунікантів причинно-наслідкові 
зв’язки, внаслідок чого прокладається маршрут для само-
виправдання за анексію Криму тієї частини російського сус-
пільства, яка у 2014 році ще не адаптувалася до думки про те, що, 
як би не тлумачити відторгнення частини території іншої (скільки 
завгодно «братерської») держави, це термінологічно визначається 
як анексія, а не як боротьба за власну незалежність. Отже, вивіль-
нення суспільної свідомості від докорів сумління досягається за 
спрощеною, давно адаптованою у пропаганді*, схемою. Сус-
пільство ставиться перед дилемою: або відмовитися реалізовувати 
своє природне бажання самозберегтися «як нація, як цивілізація, 
як держава», або анексувати Крим. За цих обставин анексія Криму 
постає як менше зло, з яким треба погодитися. Відповідно, 
логічний розрив, відсутність причинно-наслідкового зв’язку між 
цими подіями втрачають вагу в суспільній перцепції на тлі 
альтернативних апокаліптичних перспектив, окреслених оратором.  

На тій самій великій прес-конференції Путін різко реагує на 
«неналежне, погане» ставлення Заходу до Росії. Свою відповідь 
він будує як градацію питань, на які сам же і дає відповіді. Отже, 
розмірковуючи про сьогоднішню долю Росії-Мішки, Путін 
говорить: «Може, нашому Мішці треба посидіти спокійно, не 

                                           
 * Перед Другою світовою війною у 1937 році у Нью-Йорку, США, було 

засновано Інститут аналізу пропаганди (Institute for Propaganda Analysis 
(IPA), метою якого було сприяти розвитку критичного мислення у 
американському суспільстві y відповідь на посилення впливу фашистської 
пропаганди. (Див. про це: R. Hobbs & S. McGee. Teaching about Propaganda: 
An Examination of the Historical Roots of Media Literacy// Journal of Media 
Literacy Education [32]. Аналогічно реагує і сучасний світ. У монографії 
Інституту стратегічних досліджень «Світова гібридна війна: український 
фронт» спеціальний розділ «Світ перед викликами глобальної російської 
пропаганди» [27, c.456 – 459] вміщує інформацію про численні антипропа-
гандистські заходи західних країн, які стали реакцією на агресивну дезінфор-
маційну політику Росії, що стала особливо інтенсивною після 2014 року, 
набравши форм інформаційної агресії.  
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ганяти поросят і підсвинків по тайзі, а живитися ягідками та 
медком. Може, його залишать у спокої? Не залишать. Тому що 
будуть завжди прагнути , щоб посадити його на ланцюг. А щойно 
це вдасться – вирвати і зуби, і кігті. <…> У сьогоднішньому 
розумінні це – сили ядерного стримування. Як тільки це, не дай 
Боже, трапиться, то й Мішка не потрібен, опудало з нього 
зроблять, і все» [2]. Далі Путін знов «маршрутизує» суспільну 
думку за зразком агресивної реклами, закликаючи слухача зробити 
«вибір без вибору» і завершує висловлювання так: «Справа не в 
Кримі, а в тому, що ми захищаємо свою самостійність, суверенітет 
і право на існування. <…> Адже ми від майже офіційних осіб чули 
багато разів, мовляв, несправедливо, що увесь Сибір з його 
невимірюваними багатствами належить Росії» [2] І далі: «Ми 
хочемо зберегтися, боротися і стати більш незалежними, чи хоче-
мо, щоб нашу шкуру повісили на стінку? Ось у нас який вибір, і 
Крим тут ні до чого» [2]. Тут відсутність причиннонаслідкових 
зв’язків між тим, що потреба Росії-Мішки охороняти Сибір 
призводить до загарбання Криму, не вводиться у фокус уваги 
аудиторії, оскільки на завершення їй пропонується прийняти 
безальтернативне рішення, схваливши окупацію Криму, тому що 
ця дія є начебто кроком «вимушеним», єдино можливим способом 
запобігти перетворенню Росії-Мішки частково на опудало з 
вирваними кігтями і зубами, частково – на шкуру на стіні. 
Примітно, що зловісність потенційного сценарію майбутнього 
Росії-Мішки підсилюється вживанням у фрагменті «чи хочемо, 
щоб нашу шкуру повісили на стінку?» лексеми «стінка» замість 
передбаченого нормою у цьому контексті «стіна». Вжита форма 
«стінка» алюзивно пов’язана зі ситуацією страти, розстрілу, яка у 
Росії (спочатку в арго каральних органів, а згодом – і у загальному 
узусі) позначається евфемістичною фраземою «поставить к стен-
ке» (укр. «поставити до стінки) що означає ‘розстріляти’»*.  

                                           
 * Безвідносно до того, наскільки стимуляція страху з боку Путіна є 

свідомою, варто зазначити, що фактор страху для російського суспільства є 
настільки сутнісним для його існування як такого, що оцінюється російсь-
кими дослідниками як категорія політична і, навіть, політологічна. На це 
зверає увагу російський політолог О.Є. Трофімов. У його монографії 2018 ро-
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Зміщення у прескрибованих Росією образних парадигмах 
України і Росії після 2014 року є очевидним. Агресор набирає ха-
рактеристик жертви, а жертва наділяється рисами аргресора. 
Формальним унаочненням процесу цього зміщення стала назва 
підписаного 22.10.2018 року Путіним указу РФ «Про застосування 
спеціальних економічних заходів у зв’язку з недружніми діями 
України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федера-
ції» [31]. Отже, таким чином завершилася дискурсивна трансфор-
мація образу України-молодшої сестри, яку люблять, у образ 
України-недружньої держави.  

Розглянуті процеси подібні до процесів «автовіктимізації» 
лідерів тоталітарних режимів ХХ століття – Гітлера і Сталіна. З 
цього приводу Тімоті Снайдер пише, що «впродовж своєї кар’єри і 
Сталін, і Гітлер проголошували себе жертвами. Вони змушували 
мільйони інших людей також думати, що вони є жертвами чи то 
міжнародного капіталу, чи то єврейської змови. <…> Жодна з 
великих війн або актів масового вбивства у двадцятому столітті не 
почалася без того, щоб агресор, порушник встановленого порядку, 
спочатку не оголосив себе безневинною жертвою, яка незаслужено 
потерпає. У двадцять першому столітті ми бачимо другу хвилю 
агресивних війн, супроводжуваних заявами агресора про себе, як 
про жертву... <…> Людська спроможність суб’єктивного зараху-
вання себе до жертв, до потерпілих, вочевидь є необмеженою, а 
люди, які вірять у те, що вони є жертвами, можуть бути мотиво-
ваними до здійснення грандіозного насильства» [34 c.399 – 400]*. 

                                                                                             
ку «Трансформация политической системы России: тенденции и закономер-
ности» [29], у частині «Российский Homo Sapiens в моноцентрической 
политии» натрапляємо на параграф «Росіяни: паттерни політичної культури і 
місце страху у їх відтворенні».  

 * Там-таки Т.Снайдер говорить про абсурдні ідеї, на які спиралася 
свідомість агресорів, що уявляли себе жертвами: «Під час німецького вторг-
нення у Польщу німецький солдат вірив, що гримаса смерті поляка 
підтверджувала те, що поляки ірраціонально ненавиділи німців. Під час голо-
домору український комуніст страждав від того, що йому було незручно 
ходити через те, що заважали тіла померлих від голоду. І той, і інший бачили 
себе потерпілими». Отже, міра абсурдності у таких випадках не важлива. 
Важливо те, що суспільно схвалене усвідомлення себе як жертви дозволяє на 
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Тому уявні загрозливі перспективи Росії, як їх презентує 
Путін – втрата Росією себе як незалежної нації, як цивілізації (для 
освічених шарів населення), або можливе уподібнення її долі до 
долі «опудала» «русского» ведмедя (для менше освічених росіян, 
яким чужі проблеми цивілізаційного вибору), – є тими стимулами, 
що звільняють російську суспільну свідомість від сумнівів і 
мотивують її носіїв на розгортання насильства як явища необхід-
ного. Подальша окупація Росією Луганської і Донецької областей 
та нинішня ескалація напруження у Азовському морі підтверджу-
ють справедливість наведених міркувань Снайдера. 

Після 2014 року у російському дискурсі образ України все 
більше наділяється конкретними рисами агресора – вона дедалі 
інтенсивніше презентується як країна «бандерівська», «петлюрів-
ська» чи «фашистська», що у межах російського радянського міфу 
має синонімічне значення з «агресивна», «небезпечна», «ворожа». 
Дискурсивна практика Путіна і його оточення резонує у росій-
ському суспільстві, редуплікується у менш офіційних та неофіцій-
них текстах. На численних проросійських сайтах* у різні тексти з 
промовистими заголовками, як-от: «Свидомая» Украина и Третий 
Рейх» або «Где вы нашли бандеровцев? А вот где!» тощо, дослівно 
включається той самий фрагмент: «Україна стрімко стає фа-
шистською за своєю ідеологією державою. На Євромайдані ми 
побачили союз українських неофашистів і олігархів, які фактично і 
здійснили озброєні заколоти». Так через механізми пропаганди 
масово поширюється і укорінюється у свідомості читачів «пра-
вильне» розуміння України, імпульсом для якого служать публіч-
но висловлені візії російського президента.  

Поряд із декларацією любові до України Путін висловлює 
обурення нею, зокрема, увіковічненням пам’яті Симона Петлюри: 
«Зараз встановили пам’ятник Петлюрі. Петлюра – це нацист, 

                                                                                             
емансипацію совісті аргресора від яких-небудь моральних застережень і 
заборон.  

 * URL: www.politonline.ru/provocation, URL:https://ruxpert.ru, URL: 
https://pikabu.ru/…/dlya_tekh_kto_verit_chto_banderovets_..., yk.kz › ... › Усть-
Каменогорск › Политика, URL: https://www.yaplakal.com, URL: www.vedo-
mosti.md/news/volynskaya-reznya, URL: www.zarodinu.org.ua/page727, URL: 
https://topwar.ru/41096-banderovcy-na-ukraine.html] та ін. 
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антисеміт, який знищував євреїв під час війни» [11]. Впадає у вічі 
той факт, що ця заява є настільки різкою, наскільки і безпід-
ставною – загальновідомо, що Петлюра, який загинув у 1926 році, 
антисемітом не був*, а нацистом не тільки не був, але і не міг бути.  

Щодо образу Степана Бендери, то він також активно вико-
ристовується у російському дискурсі як засіб перетворення образу 
України з образу «меншого братерського народу» на образ 
ворожого «Іншого». Наприклад, у розміщеній на російському сайті 
«Военное обозрение» статті «Бандеровцы на Украине» пропо-
нується тлумачення терміна «бандерівці»: «Під бандерівцями ми 
розуміємо тих, хто є прибічником ідей фашистського прислужника 
Степана Бандери» [5]. А далі подається перспектива загрозливої 
динаміки розвитку сучасної України: «Україна стрімко стає 
фашистською за своєю ідеологією державою» [5].  

Характерним є те, що, накидаючи Україні причетність до 
фашизму/нацизму через образ Степана Бандери, у російському 
політичному наративі, втім, не зазначається, що Степан Бендера – 
це в’язень концтабору Заксенгаузен (липень 1941 – вересень 1944) 
[15, 19, с.377]. Ця важлива для формування суспільної перцепції 
частина відомостей в російському владному дискурсі відсутня. 
Зрозуміла і причина – така інформація щодо Степана Бендери не 
могла б бути використана як інструмент конструювання 
«загрозливого наративу» про «антисемітську», «фашистську»/ 
«нацистську (неонацистську) Україну».  

                                           
 * З цього питання див.: Литвин С. Симон Петлюра у боротьбі за 

самостійну Україну [17]; Hunczak T. Symon Petliura and the Jews: A Reap-
praisal (1985) [33], видання українською мовою: Гунчак Т. Симон Петлюра та 
євреї (1993) [33]. А також див. копію відозви Симона Петлюри «До населення 
України», датовану 1921 роком (Галузевий державний архів Служби безпеки 
України, справа 74760, т.10, арк.5), вміщену у статті В.В’ятровича «Звернення 
Петлюри до українців: «Антисеміт - паршива вівця. Женіть його!» [4], які 
обґрунтовано спростовують міф про антисемітизм Симона Петлюри. 

 Хоча у вільному доступі для широкої публіки, в т.ч. на російському 
сайті Вікіпедії міститься інформація про в’язня концтабору, Одда Нансена, 
який боровся за права євреїв під час Другої світової війни. У цій же статті 
зазначається, що він дружив з іншим політв’язнем – Степаном Бандерою 
(Див: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki) 
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Водночас, вибудовування образу самої Росії в контексті 
причетності до абсолютного історичного негативу, яким є фашизм, 
відбувається в напрямі цілковитого звільнення Росії від будь-яких 
асоціацій із цим явищем. Відтак оформлення дискурсивного обра-
зу Росії спирається на декілька фреймів: 1) Росія не має нічого 
спільного з фашизмом/нацизмом/гітлеризмом*; 2) Росія – країна-
переможиця нацизму; 3) Росія – головний викривач тих, хто при-
четний до ганебних людиноненависницьких явищ; 4) Росія – 
єдиний належний споживач всесвітньої шани за перемогу у Другій 
Світовій війні (Великій Вітчизняній війні).  

Утім, ні для кого, в т. ч. і російського суспільства, не є 
секретом існування пакту Молотова-Ріббентропа, очевидним зна-
ченням якого було – порозуміння Радянського Союзу з нацист-
ською Німеччиною. Однак до цього факту російський політикум 
також не звертається у поточному офіційному дискурсі ні з якого 
приводу. Так само, як ніде у офіційних текстах російських 
політиків не згадується про існування у 30-х роках минулого 
століття доволі розгалуженої мережі русскіх фашистських 
організацій за кордоном Росії. Ці організації широко послугову-
валися фашистською символікою, розміщували її на уніформах, а 
також на титулах та шпальтах своєї періодики. Ці організації були 
добре забезпечені фінансово, мали розгалужену структуру, вида-
вали численну періодику, серед іншого, і газету з недвозначною 
щодо ідеологічного спрямування назвою – «Фашист». Не кажучи 
про Локотську республіку [9], яка у період нацистської окупації 
була заснована на Брянщині, перебувала не тільки у повній злагоді 
з нацистським режимом, але була його частиною, практикувала 
антисемітизм як офіційну доктрину, мала військові формування 

                                           
 * Наведені терміни у сучасній російськомовній практиці майже завжди 

використовуються як синоніми без ідеологічної диференціації, але лайливого 
забарвлення.  

 Ідеться про Всеросійську фашистську організацію (повна назва: 
«Всеросійська націонал-революційна трудова та робітничо-селянська партія 
фашистів» (ВФО)), засновану і очолювану білоемігрантом Анастасієм Вон-
сяцьким у США (існувала з 1933 до 1942), та Російську фашистську партію, 
засновану і очолювану Костянтином Родзаєвським у Китаї/Манчьжоу-го 
(існувала з 1933 до 1943) [26].  
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РОНА (Русская освободительная народная армия (укр. Російська 
визвольна народна армія), введені з 1944 року до складу СС.  

Таким чином, «русскій фашизм» був вельми помітним яви-
щем світової політичної панорами свого часу, а, крім того, значно 
масштабнішим, ніж аналогічні явища, пов’язані з Україною. Відо-
мості про «русскій фашизм» 30-х – 40-х років не є засекреченими. 
Навпаки, вони є приступними і у спеціальних джерелах, і у 
мережевих інформаційних системах.* Втім, підкреслю ще раз, як 
референтна точка цей факт у російському політичному дискурсі 
відсутній і як засіб творення образу Росії він не застосовується. 

 Ще одним виміром монополізації ролі головного переможця 
фашизму є «дискурсивне блокування» у російському політичному 
дискурсі потенційних претензій інших країн на Перемогу у Другій 
світовій війні через конструювання їхньої причетності до фашиз-
му: «на жаль, багато виконавців каральних акцій уникли кари, 
отримавши притулок за кордоном. Більше того, вони стають 
символом нової хвилі перегляду результатів Другої світової 
війни – дітовбивці із 20-ї Естонської дивізії, Латиського добро-
вольчого легіону СС, 14-ї української дивізії «Галичина» тепер 
оголошуються борцями з більшовизмом і визволителями» [13] 
(О.Цунаєва). Легко побачити, що дискурсивне відсторонення 
потенційних претендентів на «російську» перемогу у Другій світо-
вій війні здійснюється диференційовано. Позиція «країн-сильних 
гравців» (туманно визначених як збірний «закордон») послаб-
люється непрямо – як таких, що сприяли фашистам в уникненні 
відповідальності. А для окреслення позиції інших країн, яких Росія 
звично трактує як «майже своїх» – естонців, латишів, українців – 
наводиться докладний перелік знаків, які дискурсивно поєднують 
їх з нацизмом, а саме: «дітоубивці із 20-ї Естонської дивізії», 
Латиський добровольчий легіон СС, 14-та українська дивізія 
«Галичина». І оскільки саме ці формування – у дзеркалі росій-
ського політичного наративу – є «символом нової хвилі перегляду 
результатів Другої світової війни», мету якого Росія вбачає у 
зазіханні на її монополію переможиці фашизму, то «пов’язаність» 

                                           
 * Див., наприклад: сайт російської Вікіпедії: https://ru.wikipedia.org/wi-

ki/Русский_фашизм 
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інших країн з фашизмом визначає нелегітимність та безпер-
спективність зазначених зазіхань, а також має відігравати роль 
запобіжника їхньої реалізації.  

Фактично вибудовування власного образу через абсорбцію з 
світового культурно-історичного континууму знаків, що можуть 
позитивно забарвлювати перцепцію Росії і ззовні, і зсередини, 
стало частиною цілеспрямованих зусиль російської влади. Росія 
присвоює фрагменти історичного «лінгво-семіозису»* та капіталі-
зує їх, тобто якнайширше застосовує лінгво-семіотичний аутсор-
синг. На згадуваному засіданні комітету «Побєда» міністр куль-
тури РФ В. Мединський зазначає: «… тема, яка вимагає д о с т о в і р-
н о г о (розрядка наша – А. Б.) висвітлення у вітчизняному кіно, – 
це Нюрнберзький процес, чим, власне, закінчилася формально 
Друга світова. Тема ця зараз історично повністю приватизована 
США. У багатьох фільмах, у багатьох творах американці пишуть 
про Нюрнберг як про свою велику перемогу, роль Радянського 
Союзу там фактично зводиться нанівець» [13]. Утім, вбачаючи у 
інтерпретації США Нюрнберзького процесу його «приватизацію, 
міністр культури РФ у сусідньому абзаці пропонує «прива-
тизувати» безумовно цінний для України і світу «неросійський» 
(чітко асоційований з Україною) знак «Кобзар», назвавши цим 

                                           
 * Див про це: Berezovenko A.: Linguo-Semiotic Values as an Embodiement 

of Power// Authoritarian Turns / Annual Convention of the Association for Slavic, 
East European, and Eurasian Studies (ASEEES), Washington DC, 2011; The 
Impact of Revolution on Cognition: Comparing 1905, 1917 and the Color 
Revolutions// Revolutions/ Annual Convention of the Association for Slavic, East 
European, and Eurasian Studies (ASEEES), Boston, 2013.  

 «Лінгво-семіотичний аутсорсинг» (термін А.Березовенко) – прис-
воєння культурно-цінних лінгво-семіотичних знаків через включення остан-
ніх до власної культурної перадигми. Вперше впроваджений авторкою у 
доповіді «Linguo-Semiotic Values as an Embodiement of Power», Authoritarian 
Turns / Annual Convention of the Association for Slavic, East European, and 
Eurasian Studies (ASEEES), Washington DC, 2011. 

 Цими діями керівництво Росії продовжує здійснювати аутсорсинг 
цінних знаків України, попереднім здобутком якого було спорудження у 
Москві у 2016 році пам’ятника київському князю Володимиру Великому, 
якого Путін визначив як «видатного пращура Росії».  
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іменем зразок російської бронетанкової техніки: «До речі, коли ми 
працювали над сценаріями і вивчали історію танкістів, знайшли 
унікальний, зовсім забутий епізод: під час Курської битви екіпаж 
молодого офіцера, якого звали Яків Кобзар, він із Краснодара, в 
одному бою спалив повністю 17 фашистських танків. Подвиг вери-
фікований, він отримав звання Героя Радянського Союзу посмерт-
но (він же і загинув у цьому бою), але якось його подвиг забули. 
Американці створюють відомі фільми за аналогічними темами, але 
нічого подібного у них ніколи не було. Ми звернулися до Міні-
стерства оборони, вони підтримали цю ідею. Ми зараз шукаємо 
імена для нових зразків військової техніки, а яке звучне ім’я «Коб-
зар» для нового зразка бронетанкової техніки» [13] (В. Медин-
ський). Як видно з тексту, для внутрішнього споживання образ 
Росії як найкращої в усьому країни підтримується зауваженням 
«Американці створюють відомі фільми за аналогічними темами, 
але нічого подібного у них ніколи не було» [13] (В. Мединський). 
Зі сказаного випливає, що американці – навіть якщо і створюють 
фільми про подвиги героїв ІІ Світової війни – роблять це або 
незаконно, або їхні герої не такі героїчні, як ті, яких має, розшукує 
і увіковічнює Росія. Одночасно із тексту стає ясно, що і посмертна 
доля полеглих складається найкраще у Росії. Так, загиблого 
танкіста з Краснодара з українським прізвищем Кобзар у Росії 
високо шанують, натомість в Україні пам’яттю про загиблих з 
Одещини і Дніпропетровщини навіть родичі нехтують: «У нас є 
сумні приклади із сусідніх держав, коли їх громадяни відрікаються 
від своїх предків. Так, наприклад, родичі молодого льотчика, 
народженого у Дніпропетровській області, відмовилися приймати 
документи та інформацію, тому що дізналися, що рештки його 
знайдені в Росії. Така сама доля і у стрілка-радиста з-під Одеси, 
який загинув на острові у Фінській затоці: те саме, рідня відмо-
вилася» [13] (О.Цунаєва). Таким чином, утворюється логічний 
ланцюжок, що структурує наратив, згідно з яким доля українців (у 
т.ч. загиблих) з Краснодарського краю, який входить до складу 
РФ, – це доля людей з високою мораллю – живі пам’ятають і 
шанують мертвих героїв тощо. В той же час доля людей з 
Дніпропетровської і Одеської областей, які входять до складу 
України, згідно з наративом, постає як кричуще жахлива – живі 
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рідні, демонструючи глибоку аморальність, відрікаються від 
полеглих родичів-героїв. Іншими словами, у складі Росії українці 
набувають високих людських якостей, які без її меліоративного 
впливу зникають у них, що належно ілюструє опис аморальної 
поведінки рідні загиблих, яка проживає в Україні. У підсумку 
образ Росії набуває суто позитивного забарвлення, підкріпленого 
контрастним зображенням «морального занепаду», яким наділено 
образ України та її громадян.  

Розглянуті дискурсивні фрагменти дозволяють зрозуміти у 
деталях, яким чином і з чого «творяться» образи України і Росії. 
Вибудовуючи їх для внутрішнього і зовнішнього вжитку, Росія 
«реформує» історичний ландшафт через застосування цілого 
спектра дискурсивних засобів викривлення дісності – від відвертої 
брехні, перекручування та/або замовчування доведених і відомих 
фактів, лінгво-семіотичного аутсорсингу до майже непомітного 
«наївній аудиторії» зміщення акцентів у їх інтерпретації – для 
створення обтяженого негативними рисами образу України та 
вільного від негативу власного образу.  

Виділені зрушення є частиною динаміки світової гібридної 
війни, яка, як зазначається у монографії «Світова гібридна війна: 
український фронт», є «війною цінностей, війною наративів, вій-
ною за громадську думку та емоції, війною, що використовує 
інформацію як зброю» [27]. Але одночасно вони є частиною й 
іншої війни – «внутрішньої інформаційної війни Росії», які впли-
вають на формування національної/державної ідентичності Росії, її 
суспільної свідомості не тільки сьогодні, але й у майбутньому. 
Звичайно, частина продукованих у Росії наративів на кшталт 
історії про розіп’ятих українцями немовлят, характерних для 
початку її агресії на Сході України, швидко зникає з публічного 
дискурсу. Але менш екстравагантні псевдонаукові стимули, 
особливо ті, які є когерентними із впливовими наративами мину-
лого (наприклад, ті, що розвивають сюжетну лінію «Україна – це 
майже Росія» тощо), спричиняються до формування тривких 
перцептивних моделей себе і світу.  

Спостереження за змінами, які відбулися після 2014 року у 
російському політичному «дискурсивному перформансі» «Образ 
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України vs. образ Росії», дозволяють класифікувати їх таким 
чином: 

1) Росія використовує різні (часто протилежні) іпостасі своєї 
репрезентації – сильної і великої, краще за всіх озброєної, але та-
кож (що є новим) – несправедливо зневаженої, миролюбної країни.  

2) Україна, на противагу традиційній практиці її презентації 
Росією як любленої «молодшої сестри», деделі більше наділяється 
рисами країни-агресора.  

3) Суб’єктні характеристики України дискурсивно нівелю-
ються у політичному дискурсі та назагал в інформаційній 
продукції Росії. 

5) Дискурсивні образи України і Росії у російських інтер-
претаціях все більше відхиляються від реальності і дисонують і з 
українським, і з міжнародним дискурсом.  

Отже, після 2014 року зображення у російському політичному 
дискурсі України та Росії реалізується через різноманітні 
викривлення історичної реальності. Рівень викривлень є таким, що 
образи і України, і Росії набирають характеру міфологізованих 
конструктів. Ці образи не тільки суперечать світовому історико-
культурному наративу, але також руйнують і усталену повоєнну 
архітектуру світового порядку.  

 
_________________________ 
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