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I. ПОЛІТИКА І СУСПІЛЬСТВО 
 

Тетяна Бевз 
 

ВЗАЄМОДІЯ ОПОЗИЦІЇ,  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ВЛАДИ  

У ПОЛІТИЧНОМУ ПОЛІ УКРАЇНИ 
 

Cтаття присвячена проблемам взаємодії опозиції, громадян-
ського суспільства і влади у сучасній Україні. Акцентується увага на 
проектах, які здійснює опозиція спільно з громадянським суспільст-
вом. Проаналізована діяльність опозиції, влади і громадянського 
суспільства у парламентській виборчій кампанії 2012 р. 

Ключові слова: опозиція, влада, громадянське суспільство, 
політичне поле. 

Tatiana Bevz The interaction between opposition, civil society 
and government in political field of Ukraine.  

The article provides an analysis of the interaction between 
opposition, civil society and government in contemporary Ukraine. The 
author describes projects that opposition has done in cooperation with 
civil society. The activity of opposition, government and civil society 
during the 2012 parliamentary election campaign are considered in the 
article.  

Key words: opposition, government, civil society, political field. 
 
Основою опозиційної діяльності є наявність конструктивної 

альтернативної програми розвитку держави. Адже «опозиційність – 
це зіткнення насамперед стратегічних шляхів або стратегій розви-
тку» [1, с.54]. Єдиною опорою опозиції є громадянське суспільство. 
На жаль, досі немає альтернативного закону, концепції чи програми 
опозиції про громадянське суспільство. Правда, спроба створити зако-
нопроект була здійснена представниками громадянського суспільства 
ще у серпні 2000 р. Тоді співробітники Одеського інституту 
муніципальної демократії і прав людини розробили проект Закону 
«Про громадянське суспільство в Україні». Суть Закону визначалася 
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преамбулою: «Цей конституційний Закон визначає правові основи 
для творення, розвитку і захисту громадянського суспільства в 
Україні, найважливішим призначенням якого є забезпечення приро-
дних прав її народу на свободу, самовизначення, суверенітет, націо-
нальну безпеку, розвиток і контроль над своєю державою» [2]. На 
жаль, проект не був реалізований і не став законом. Важливо зазна-
чити, що проекти законів опозиція у перше десятиліття незале-
жності не пропонувала. Натомість, у програмах політичних партій, 
як опозиційних, так і провладних, і навіть тих, які дотримувалися 
нейтральної позиції і щодо влади, і щодо опозиції, були розділи про 
громадянське суспільство, параграфи, визначення, а також проекти 
його побудови. 

До загальних механізмів впливу громадян на ухвалення рі-
шень на рівні всіх органів виконавчої влади можна віднести участь 
в ухваленні рішень у сфері регуляторної політики (Закон України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господар-
ської діяльності»), звернення громадян (Закон України «Про 
звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації») та 
всеукраїнський референдум. На рівні органів виконавчої влади 
механізмами участі громадян в ухваленні рішень є громадські ради 
та консультації із громадськістю (Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики» № 996 від 3 листопада 2010 р.), а 
також громадська експертиза органів виконавчої влади (Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку сприяння 
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 
влади» від 5 листопада 2008 р. № 976). Ці механізми базуються на 
демократичних процедурах, зокрема, громадські ради формуються 
самими представниками інститутів громадянського суспільства, а 
позапланові консультації із громадськістю мають бути проведені, 
якщо таке звернення надійшло від трьох організацій. Рішення гро-
мадських рад, як і рішення за підсумками консультацій із громад-
ськістю та громадської експертизи, є обов’язковими для розгляду 
органом виконавчої влади. Попри наявні недосконалості в законо-
давчому регулюванні цих процедур більшість проблем у їх засто-
суванні лежить у площині практики правозастосування, профе-
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сійної підготовки та виконавчої дисципліни як представників орга-
нів виконавчої влади, так і самих громадських організацій [3, с.21]. 

Опозиція, беручи участь у роботі парламенту, намагається 
лобіювати законопроекти, які спрямовані на розвиток і захист гро-
мадянського суспільства. Натомість, з приходом кожної «нової» 
влади відсоток ухвалених законів від опозиції постійно падає. 
Якщо у період 2005–2009 р. з усіх підписаних Президентом законів 
15% були ініційовані опозицією, то, починаючи з 2010 р. і до 
сьогодні, таких лише 2% [4]. Однак це не означає, що опозиція не 
виступає з законопроектами. Так, створення громадського мовлен-
ня, по-перше, є ініціативою опозиційних парламентських партій. 
По-друге, створити громадське мовлення вже багато років поспіль 
вимагають українські журналісти і громадські організації. По-
третє, це є зобов’язанням України перед Парламентською асам-
блеєю Ради Європи (ПАРЄ). Зазначимо, що Закон «Про систему 
суспільного телебачення і радіомовлення України» був ухвалений 
ще у 1997 р., однак він так і не став чинним. Законопроект про 
громадське ТБ і радіо у Верховній Раді України шостого скликання 
так і не вдалося прийняти, хоча відповідні проекти вносили на роз-
гляд парламенту двічі: перший 2009 р. (А. Шевченко), другий – 
2010 р. (А. Шевченко, Є. Суслов і В. Каськів). 

Черговий раз питання про громадське мовлення розглядали уже 
народні депутати сьомого скликання. Був представлений опози-
ційний законопроект № 1076-1(автори – народні депутати А. Шев-
ченко з фракції Об’єднаної опозиції, Т. Кутовий з Партії «УДАР» 
та І. Мірошниченко від ВО «Свобода») про зміни до Закону України 
«Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України». 
Згідно із законопроектом забороняється втручатися у редакційну по-
літику громадського мовника та знімається з нього обов’язок висві-
тлювати діяльність владних органів. Базовими документами для 
громадського мовника у законопроекті визначено редакційний 
статут і програмну політику. Відповідно до законопроекту опозиції 
громадське мовлення мають створити на базі державних медіа – 
32 державних телерадіокомпаній, інформаційного агентства «Укрін-
форм» та студії «Укртелефільм». Згідно з опозиційним законо-
проектом громадське телебачення матиме Наглядову раду, яку 



 

 7 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

формуватимуть 15 представників парламентських фракцій та медій-
них громадських організацій. 

Проект закону від опозиції передбачає також щорічний неза-
лежний аудит і публічний звіт громадського мовника. Фінансувати 
громадське телебачення буде держава в обсягах, не менших за 
0,05% держбюджету. Канали громадського мовлення здійсню-
ватимуть трансляцію без реклами. Натомість, усі ці положення 
залишаються нереалізованими. 

З допомогою опозиційних сил відбулася підтримка парла-
ментом відміни голосування за законопроект про кримінальне 
покарання за наклеп. Депутати ввімкнули «задній хід» від страху 
перед журналістською солідарністю і реакцією громадянського 
суспільства. Як зазначив О. Третьяков: «Скасування одіозного 
законопроекту – приклад того, як громадянське суспільство може 
змусити владу і політиків прислухатися до думки людей» [5].  

Не лише у парламенті, а й на засіданнях опозиційного уряду 
розглядалися питання, пов’язані з громадянським суспільством. 
Так, опозиційний уряд на своєму засіданні 6 травня 2010 р. затвер-
див «Програму розвитку української мови, української культури та 
історичної свідомості громадян України», розраховану на 2010–
2014 рр. Ю. Тимошенко зазначила, що проект Програми розробле-
ний та запропонований Студентським братством. Лідер опозиції 
наголосила на тому, «щоб стало доброю традицією, щоб ми на 
кожному засіданні опозиційного уряду одним з питань розглядали 
пропозиції представників громадянського суспільства, ухвалювали 
рішення і починали втілювати їх в життя, використовуючи наші 
громадські, парламентські можливості та можливості опозиційного 
уряду» [6]. 

За ініціативи Студентського братства було створено громад-
ський моніторинговий комітет щодо захисту української мови, 
культури та історичної свідомості української нації. Комітет провів 
консультації з представниками інтелігенції та сформував відповідні 
проекти рішень обласних, міських, районних рад. Ю. Тимошенко 
закликала міністрів опозиційного уряду під час підготовки змін до 
Держбюджету–2010 і відповідних законопроектів врахувати пропо-
зиції, підготовлені Студентським братством, та рекомендувати орга-
нам місцевого самоврядування розробити комплексні заходи для 
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реалізації положень Програми на місцях на 2010–2014 рр. та пере-
дбачити у місцевих бюджетах кошти на їх виконання [6]. 

Власне, опозиція постійно робила спроби підтримувати 
зв’язок з громадянським суспільством. Лідер партії «Батьківщина» 
Ю. Тимошенко уже у вересні 2010 р., виступаючи на партійній 
конференції Київської обласної організації ВО «Батьківщина, 
закликала громадянське суспільство та засоби масової інформації 
не бути пасивними спостерігачами знищення демократії в Україні 
партією влади та Президентом [7].  

На початку лютого 2011 р. Ю. Тимошенко знову апелювала до 
громадянського суспільства: «Для того, щоб наша країна повер-
нулася на демократичний шлях розвитку, нам потрібне активне 
громадянське суспільство та підтримка міжнародної спільноти. 
Партія, яку я очолюю, та я докладаємо усіх зусиль для захисту 
демократичних цінностей в Україні» [8]. 

Натомість, партійний функціонер ВО «Батьківщина» Г. Неми-
ря висловив думку про те, що громадянське суспільство в Україні 
дуже політизоване внаслідок слабкості політичних партій і невико-
нання урядом своїх функцій. Тому воно вимушене грати роль 
опозиції [9]. 

Власне це підтвердила і ситуація з Ю. Тимошенко. Постійно 
відбувається зворотний зв’язок громадянського суспільства з полі-
тичною опозицією. Досить часто ініціативи громадянського суспіль-
ства прагнуть реалізувати проблеми опозиції та навіть її лідерів. 
Так, за увесь час перебування лідера опозиції Ю. Тимошенко у 
в’язниці Президенту України було надіслано понад 100 різних кло-
потань про її помилування. Під вимогою до Президента звільнити 
Ю. Тимошенко підписалися понад 20 тисяч громадян України [10]. 
Громадськість Черкаської області та представники громадянського 
сектору України звернулися до Президента з клопотаннями про 
звільнення та повну юридичну та політичну реабілітацію Ю. Тимо-
шенко [10]. У березні 2012 р. з аналогічним клопотанням до 
Президента звернулися Герої України, представники української 
інтелігенції, письменники, митці, науковці та видатні громадські та 
політичні діячі. Аналогічне звернення підписали понад 30 експер-
тів, політологів, соціологів та представників громадських організа-
цій. Серед них: О. Гарань, В. Фесенко, І. Бекешкіна, О. Сушко,               
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І. Жданов, О. Рибачук, В. Сюмар, Т. Возняк, О. Черненко та інші. З 
клопотаннями про помилування Ю. Тимошенко звернулися також 
відомі українські дипломати та народні депутати-жінки. Анало-
гічний документ було передано і Українською Гельсінською 
спілкою з прав людини [10].  

Оцінюючи бездіяльність української опозиції під час демон-
тажу владою демократичних засад, німецький дипломат, правник, 
посол Німеччини в Україні у 2000–2006 рр. Д. Штюдеманн кон-
статував: «Вони не лише були бездіяльні. Лихо в тому, що вони 
частина цієї системи. Для мене це страшно, але представники 
навіть молодшого покоління поводяться як уся ваша політична 
еліта. Тож я наполягаю на тому, що зміни в країні можливі тільки 
через розвиток громадянського суспільства. Це складно, але не 
безнадійно. А еліта – й та, що біля керма, й та, що в опозиції, – це 
одне й те саме коло, і я не бачу, щоб у них була можливість 
змінитися» [11]. 

Лідер партії «УДАР» В. Кличко закликав громадянське 
суспільство дати оцінку закону про вибори народних депутатів. На 
думку В. Кличка, ухвалений 17 листопада 2011 р. закон про вибори 
не враховував реальні потреби українського суспільства. Він вва-
жав неприйнятним той факт, що ухвалення законопроекту відбу-
лося без громадського обговорення, за 40 хвилин, без можливості 
внести зміни і поправки, розібрати кожну статтю цього ключового 
для життя країни законопроекту. Запропонував 22 листопада, у 
день, коли Україна відзначатиме День свободи, зустрітися експер-
там і представникам громадських організацій і поговорити про 
долю української демократії [12]. На жаль, ця розмова відбулася 
постфактум і змінити виборчий закон вона уже не змогла.  

Крім зв’язку, який опозиція обов’язково повинна мати з вла-
дою – тиснути на неї, пропонувати альтернативні шляхи, сучасна 
опозиція, безумовно, має спілкуватися із суспільством через нові 
громадські інституції, через журналістів. Газета «День» виступила 
своєрідним «провідником» між лідерами опозиції та представни-
ками громадянського суспільства, запропонувавши їм дискусійний 
майданчик «Новий порядок денний: опозиція – суспільству». 15 
березня 2012 р. у редакції відбувся анонсований круглий стіл з 
участю лідера партії «УДАР» В. Кличка, голови політради Політи-
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чної партії «Нашої України» В. Наливайченка, народного депутата, 
члена партії ВО «Батьківщина» А. Сенченка. Громадські інституції 
представляли В. В’ятрович (історик, ГО «САМ»), І. Когут (голова 
ради «Лабораторії законодавчих ініціатив»), І. Луценко (керівник 
ГО «Збережемо старий Київ»), О. Кривдик (політолог, активіст), а 
також С. Заліщук (ініціатор громадського руху «ЧЕСНО» [13]. Це 
була відверта розмова про взаємодію опозиції і громадянського 
суспільства у парламентській виборчій кампанії. В. Наливайченко 
наголосив: «Політикам треба визнати, що в Україні зараз є якісна 
альтернатива – це рівноправна співпраця з громадськими рухами, 
організаціями, лідерами. Їх треба залучати в рамках об’єднання 
опозиції [14]. 

Традиція влаштовувати круглі столи була продовжена. Розвін-
чувати міф про те, що усувати владу немає з ким, взялася Об’єднана 
опозиція «Батьківщина». Опозиціонери першими в країні не по-
боялися зібрати за одним круглим столом активістів громадянського 
суспільства. Серед них популярні блогери, відомі журналісти, кері-
вники громадських організацій, що опікуються контролем над вибо-
рами – словом, усі ті, хто активно висував претензії до всіх політиків 
загалом. На круглий стіл прийшли керівники всіх семи партій, що 
входили до Об’єднаної опозиції: А. Яценюк, О. Турчинов, С. Собо-
лєв, Б. Тарасюк, А. Гриценко, В. Кириленко, Ю. Гримчак. Не чека-
ючи зливи вимог і критики з боку активістів громадянського 
суспільства, опозиціонери прийшли на зустріч з уже готовою пропо-
зицією. Вони принесли документ під назвою «Декларація про 
забезпечення чесних і прозорих виборів», в якому врахували вимоги 
і пропозиції від організацій, присутніх на зустрічі. 

У «Декларації» Об’єднана опозиція врахувала думку громад-
ських організацій і планувала координувати свої дії з громадянським 
суспільством. Позиція громадянського суспільства чітко виявилася у 
русі «Чесно», у Комітеті виборців України, «Опорі» тощо. «Як 
результат, були сформовані принципові критерії від представників 
цих організацій, як від посланців суспільства. Важливо, що процес 
об’єднання опозиції відбувався паралельно процесу створення кри-
теріїв від громадянських організацій» [15]. Крім зобов’язань дотри-
муватися проголошених принципів під час формування списків, 
опозиція пообіцяла на перспективу – зобов’язати тих депутатів, які 
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пройдуть від Об’єднаної опозиції, виконати низку вимог. Списки 
претендентів у мажоритарних округах передавалися для повного 
громадського аудиту. Відповідальність за кожного кандидата несла 
політична партія. Об’єднана опозиція підготувала законопроект про 
відкликання депутата за німецьким зразком, який дозволяв громаді 
проводити референдум щодо того, чи потрібен їм такий недобро-
совісний депутат. Громадянське суспільство мало отримати списки 
раніше, ніж Центрвиборчком. 

Об’єднана опозиція переконала членів громадянського суспіль-
ства, що не буде застосовувати технологій прямого та непрямого 
підкупу виборців, не впливатиме на їхній вибір грошима та іншими 
матеріальними цінностями, як це вже почала робити ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ. Усю кампанію опозиціонери пройшли пліч-о-пліч із 
громадянським суспільством, надаючи йому підтримку для здійс-
нення повноцінного контролю за чесністю виборів. 

Упродовж травня–липня 2012 р. відбулися форуми опозиційних 
сил в усіх регіонах України, на яких, зокрема, було розглянуто та 
доповнено проект Програми. За підсумками обговорень узагальнено 
надані пропозиції та винесено удосконалений проект Програми дій 
на загальноукраїнський форум Об’єднаної опозиції [16]. Публічні 
обговорення виборчих програм партії стали новим інструментом 
зв’язків із громадськістю та інформаційним приводом.  

Проходили круглі столи із обговорення програми Об’єднаної 
опозиції «Справедлива держава, чесна влада, гідне життя». Пред-
ставники Об’єднаної опозиції об’їхали всю країну, щоб написати 
свою передвиборну програму. Були заплановані зустрічі з вибор-
цями, спілкування з ними, щоб дізнатися про найбільш наболілі 
питання. Було проведено 11 круглих столів, на яких обговорю-
валася програма дій опозиції. 30 липня завершилося обговорення 
програми її остаточним затвердженням. Організація регіональних 
публічних обговорень та круглих столів щодо презентації проекту 
виборчої програми «Справедлива держава. Чесна влада. Гідне 
життя» стала однією із форм політичної активності Об’єднаної 
опозиції «Батьківщина». Під час обговорень опозиційні політики 
закликали громадськість до внесення власних пропозицій до тексту 
програми. Такі зібрання упродовж червня відбулися у 12 регіонах 
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(Хмельницький, Черкаси, Вінниця, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, 
Сімферополь, Луцьк, Ужгород, Рівне, Харків, Донецьк).  

Під час роботи круглого столу неодноразово лунала теза про 
те, що лише у тісній співпраці між опозиційними політичними 
силами та громадянським суспільством є запорука можливості по-
вернення України на демократичний шлях розвитку. Зокрема, 
лідер Партії «Громадянська позиції» А. Гриценко зазначив, що 
громадський сектор має стати своєрідними ліками для опозиції. 
Хоч і була небезпека, що ліки перетворяться у отруту – через зайве 
захоплення критикою. 

Натомість, член ВО «Батьківщина» А. Шевченко навів при-
клади успішної співпраці парламентської опозиції і громадських 
активістів. Зокрема, це вже ухвалені закони про доступ до інфор-
мації, про заборону паління у громадських місцях тощо. Водночас 
він згадав і сумний досвід, вкинутий деякими громадськими 
діячами у суспільне поле, який став вбивчим для демократії. Це 
вірус «всі вони однакові». Саме він знижував мотивацію виборців 
брати участь у виборах та голосувати за Об’єднану опозицію. 
Завданням опозиції було чітко роз’яснити людям різницю між 
провладними політичними силами та Об’єднаною опозицією, між 
тією країною свавілля та корупції, яку представляв Президент за 
участі ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, і вільною, заможною та демократичною 
Україною, якої прагнула ВО «Батьківщина». 

На думку активістів, постійний діалог між громадянським сус-
пільством та демократичними політичними силами повинен стати 
традицією української влади. Думку громадськості щонайменше 
повинні враховувати під час написання законів, а також у нала-
годженні цивілізованого контролю за владою. 

Однією з конкретних пропозицій, що пролунали з боку предста-
вників рухів «ЧЕСНО» та «Стоп цензурі!», стала вимога засудити 
практику неособистого голосування у Верховній Раді України, а 
також назвати дату, з якої депутати-опозиціонери припинять голо-
сувати «за себе та за того парня». 

О. Турчинов, А. Яценюк та присутні на круглому столі депу-
тати-опозиціонери зобов’язалися обговорити цю проблему на 
найближчих засіданнях опозиційних фракцій. І вже наступного 
ранку на спільному засіданні фракцій «БЮТ – Батьківщина» та 
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«Наша Україна – Народна самооборона» було офіційно вирішено, 
що відтепер усі депутати від опозиції голосуватимуть лише своєю 
карткою. Це підтвердило серйозність намірів Об’єднаної опозиції 
не лише слухати настрої суспільства, а й чути їх [17]. Цю позицію 
розділяли і представники Політичної партії «УДАР». Зокрема,           
А. Пишний зазначив: «У нас є спільна мета. Ми завжди ставили 
інтереси громадянського суспільства як пріоритет і сьогодні взяли 
їх за основу побудови нового політичного суспільства. Така по-
зиція є чіткою, доведеною і ми готові рухатися далі» [15].  

Натомість, член ВО «Батьківщина» А. Аваков наголосив на 
тому, що насправді люди і на Заході, і на Сході України однаково 
сприймають реальність. Питання в тому, що уклад звичок, у тому 
числі політикуму і місцевої влади, такий, що в Західній Україні, в 
Центральній людині значно простіше бути учасником громадян-
ського суспільства, впливати на події, ніж у Східній Україні [18]. 

Політична партія «УДАР» врахувала критерії руху «ЧЕСНО» 
для визначення кандидатів у народні депутати. Угода руху 
«ЧЕСНО» з політичними силами передбачала, що, виходячи зі 
спільних цінностей щодо важливості проведення чесної виборчої 
кампанії та формування професійного і якісного складу Верховної 
Ради України, громадські активісти у рамках кампанії «Фільтруй 
Раду!» провели незалежну та чесну перевірку кандидатів зі списку 
партії та мажоритарників, підтриманих партією «УДАР» стосовно 
відповідності їх критеріям доброчесності кандидата: 

1. Відсутність фактів порушень прав і свобод людини. 
2. Непричетність до корупційних дій. 
3. Прозорість задекларованих доходів та майна та їх відпо-

відність способу життя. 
4. Незмінність політичної позиції відповідно до волевиявлення 

виборців. 
5. Особисте голосування в парламенті. 
6. Участь у засіданнях парламенту та роботі комітетів. 
Останні три критерії застосовуватимуться до кандидатів, які є 

чинними депутатами [19]. 
Ще одним з пунктів угоди була домовленість про організацію 

спільного форуму лідерів провідних політичних сил та лідерів гро-
мадянського суспільства для забезпечення справжнього діалогу [19]. 
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Опозиційні політичні партії намагалися посилити діалог з 
громадянським суспільством. Таку думку висловив лідер Полі-
тичної партії «УДАР» В. Кличко під час зустрічі з представниками 
громадських організацій, зокрема, з активістами руху «САМ» та 
представниками руху «ЧЕСНО» [20]. Лідер «УДАРу» зазначив, що 
громадянське суспільство має вести діалог з політичними пар-
тіями, які готові підтримувати і відстоювати ініціативи неурядових 
організацій. Подібний діалог і співпраця – це світова і європейська 
практика і те, чого поки що не вистачає українському суспільству, 
вважали в «УДАРі». При цьому побудова такого діалогу має бути 
двостороннім рухом, який вимагає довіри й конструктивного під-
ходу як від самих партій, так і від громадянського суспільства. 

Після завершення внутрішньопартійних процедур відбору і 
оцінки кандидатів було оприлюднено партійний список «УДАРу», 
отже, у партії розраховували на об’єктивну оцінку кандидатур з 
боку суспільства, громадських організацій і руху «ЧЕСНО». 

Цінність громадянського суспільства В. Кличко мотивував і 
особистими мотивами, оскільки аргумент у підтвердження тези, 
що в разі приходу очолюваної ним партії «УДАР» до влади він усі 
сили прикладатиме до розбудови в Україні громадянського суспі-
льства. Цей аргумент базувався на тому, що В. Кличко більшу 
частину свого життя в стадії становлення як особистості прожив у 
Федеративній Республіці Німеччина, в якій сформовано громадян-
ське суспільство, і проживання в ньому виховало його як людину, 
у якої велика повага до законів і відсутня тяга не те що до ство-
рення, а навіть і до проживання в авторитарній державі [21]. 

Турбота про альтернативні програми для громадянського сус-
пільства не обмежувалися у В. Кличка лише діяльністю і програ-
мами його опозиційної політичної сили. Спільна робота Фонду 
Братів Кличків та Фонду Конрада Аденауера в рамках реалізації 
проекту «ОЗДОРОВИ СУСПІЛЬСТВО» зумовлена усвідомленням 
того, що українське суспільство хворе. Воно страждає від корупції, 
правового нігілізму, відсутності взаємоповаги та толерантного ста-
влення громадян поміж собою. Головна мета проекту «ОЗДОРОВИ 
СУСПІЛЬСТВО» – підняти серед молодих людей тематику 
загальнолюдських цінностей, а також спонукати їх замислитися 
над тим, як можна поліпшити співіснування людей у суспільстві та 
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яку роль при цьому могла б відігравати їх власна діяльність. Цим 
проектом вони прагнули посилити орієнтацію молоді у своїй пове-
дінці на такі цінності, як толерантність, особиста відповідальність, 
повага до співгромадян, а також активна громадянська позиція. 
Проект мав набути широкого громадського розголосу і за допомо-
гою учасників, які повинні були виступати в ролі мультипліка-
торів, набути поширення в регіонах України [22]. 

Політик також наголосив, що для перемоги на виборах важли-
вою є співпраця опозиційних сил і громадянського суспільства 
щодо визначення єдиних кандидатів від опозиції на мажоритарних 
округах. Відтак «УДАР», не отримавши відповіді від колег з опо-
зиції, звернувся до представників громадянського суспільства з 
пропозицією створити Громадську раду. «Ми розіслали звернення 
лідерам думок, громадським активістам, експертам, журналістам. 
Рада має допомогти політичним силам найближчим часом визна-
чити єдиного кандидати по всіх округах. Посередництво громадян-
ського суспільства зніме побоювання наших колег і сприятиме 
перемозі єдиного кандидата, підтриманого громадою» [23]. 

Аналогічні думки висловив О. Турчинов у червні 2012 р., 
наголосивши, що показником прогресу країни є розвиток грома-
дянського суспільства, а громадянське суспільство «не можливе 
без існування потужних, впливових громадських організацій» [24]. 
О. Турчинов зазначив, що від того, чи зможе Об’єднана опозиція 
налагодити з громадянським суспільством співпрацю щодо захисту 
виборів як таких, захисту волевиявлення громадян та контрою за 
цим процесом, будуть залежати результати виборів. 

Соціальні мережі стали тим місцем, де постійно підтримувався 
діалог опозиції з громадянським суспільством. Підтвердженням 
може слугувати повідомлення, яке з’явилося 29 липня 2012 р. у 
соціальних мережах: «Шановне громадянське суспільство! Об’єд-
нана опозиція звертається до активістів, до свідомих-небайдужих 
громадян, до патріотів України, до тих, кому набридла влада маро-
дерів у краю, а солодкоголосі крадії в столиці: запропонуйте 
достойного кандидата по київському мажоритарному виборчому 
округу № 214, висування якого підтримає опозиція» [25]. Це було 
пряме звернення опозиції до громадянського суспільства. 
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Заслуговує на увагу і ставлення громадянського суспільство 
до технологічних проектів. Приклад – Партія Наталії Королевської 
«Україна – Вперед!», яка сподівалася повторити успіх Партії 
зелених на виборах 1998 р. Однак виборці продемонстрували, що 
мають імунітет до таких політтехнологій. Те, що партія набрала 
лише 1,5 відсотка голосів, затративши мільярди на виборчу кампа-
нію, стало важливим показником зрілості суспільства. Суспільство 
потребувало конкретики, ідеологій чи бодай ідей. Воно вже не 
хотіло сприймати персон та їхні «харизми». А ідей не було [26]. 

У жовтні 2012 р. опозиційний бренд спрацював лише тому, що 
у бюлетенях не було графи «проти всіх». А іншої опозиції просто 
не було. Протестно налаштовані громадяни голосували за принци-
пом «обрати кращих із гірших» – аби лише не партію влади. Хоча 
вже тоді опозиціонерів попереджали: вони отримали серйозний 
аванс, який потрібно відпрацювати. Насправді ж вони оцінили свій 
результат як перемогу та всенародну підтримку. І програли. 

Власне, опозиція зрозуміла, що без підтримки думаючої части-
ни суспільства вона приречена на поразку. Їй елементарно браку-
вало ідей. Адже, якщо аналізувати парламентську виборчу кампа-
нію 2012 р., ВО «Батьківщина» отримала свої голоси швидше за 
інерцією, а Політична партія «УДАР» – завдяки імені лідера та 
авансах. Разом з тим, виборці показали незадоволеність опозицією 
через її низьку активність. Тому й голоси віддавали ВО Свобода». 
Очевидно, що кожен четвертий киянин, який голосував за ВО «Сво-
бода», робив це не через їхній націоналізм. Це, власне, було голосу-
вання замість «проти всіх». Вони проголосували на зло – зіпсували 
настрій владі, опозиції та й собі, дізнавшись, кого обрали. Але це 
доводить запит на серйозну альтернативу. Є величезний шанс для 
нового, програмового, чесного політичного проекту, який би дослу-
хався до людей. Після парламентських виборів почали з’являтися 
проекти опозиції, спрямовані на громадянське суспільство. 

Водночас варто зазначити, що влада і владні структури бага-
то проектів спрямовували на громадянське суспільство. Особли-
вістю останніх років стала поява громадських організацій у сере-
довищі влади. Вплив на ці організації опозиція не мала і не могла 
мати. Більшість громадських організацій були безпосередньо 
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пов’язані із замовниками або взагалі ними створені. Ще вони 
були у тісному контакті з тіньовими піарниками політиків. 
Чимало було і таких громадських організацій, які «не працювали 
постійно на одного замовника, а просто продавали свої послуги 
для проведення певної кампанії» [27]. Ціла мережа таких органі-
зацій діяла при Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді 
України. Їхня головна мета – за вказівкою згори намагатися 
вкидати в суспільну думку потрібні на той час тези, ініціювати 
законопроекти, критикувати опонентів, підтримувати необхідний 
відсоток уваги та дискусії щодо теми, в якій зацікавлені замо-
вники. Голови таких громадських організацій – найчастіше кері-
вники, помічники народних депутатів або працівники апаратів 
міністерств. Особливо характерні такі організації для соціальних 
сфер, які не асоціювалися з фінансовою вигодою та великими 
грошовими потоками, – спорту, медицини, освіти, соціальної 
політики тощо. Натомість замовники із «грошових» міністерств – 
фінансів, вугільної промисловості, економіки – віддавали пере-
вагу кишеньковим експертним центрам і аналітикам [27].  

Влада дозволила НУО брати обмежену участь у розробці зако-
нодавства. Крім того, представників громадянського суспільства 
залучили до роботи Конституційної асамблеї, розробки Стратегії 
державної політики сприяння розвитку громадянського суспі-
льства та діяльності Національного антикорупційного комітету. 

Іншою ознакою потенційної готовності влади залучати гро-
мадянське суспільство до управління та ухвалення рішень стало 
створення сотень громадських рад на всіх рівнях державної влади. 
Ради налічували понад 9000 членів (у радах при центральних 
органах влади 39% учасників представляли НУО, 32% – проф-
спілки й бізнес-асоціацій і 7% – благодійні організації). При цьому 
представники «Freedom House» відзначали: «Хоча створення гро-
мадських рад є добрим знаком, їхній вплив на врядування неясний, 
а деякі НУО переконані, що це дозволяє владі імітувати участь 
громадськості у прийнятті рішень» [28]. 

 Ухвалення нового законодавства, що регулювало діяльність 
громадських об’єднань, неурядових і некомерційних організацій, 
визнано у звіті найбільш значущою подією для розвитку грома-
дянського суспільства 2012 р. 
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У розпорядженні влади був урядовий інформаційно-комуніка-
ційний ресурс – сайт «Громадянське суспільство і влада», поклика-
ний сприяти взаємодії громадян та їх об’єднань з Кабінетом 
Міністрів України та органами виконавчої влади в процесі форму-
вання і реалізації державної політики, а також надавати інформацію 
про діяльність Уряду з питань сприяння розвитку громадянського 
суспільства.  

Наприкінці червня 2013 р. Президент затвердив план заходів 
щодо реалізації у 2013 р. «Стратегії державної політики сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні». Представники 
третього сектору, які входили до Координаційної ради з питань 
розвитку громадянського суспільства, дістали унікальну можли-
вість «супроводжувати у Верховній Раді» проекти законів про 
місцевий референдум, а також законопроект, який розширював 
можливості участі громадськості у формуванні та реалізації держа-
вної політики, вирішенні питань місцевого значення. Термін, відве-
дений на виконання цієї важливої справи, більш ніж достатній, але 
не оптимістичний – «до прийняття закону» [29]. 

План наповнений понад 20 заходами, які спрямовані на забез-
печення-удосконалення-підготовку-впровадження-розроблення різ-
них добрих і нагальних справ, покликаних, нарешті, (до)розвинути 
громадянське суспільство в Україні. Зокрема, це розроблення 
проекту закону про свободу мирних зібрань; нової редакції закону 
про органи самоорганізації населення; типового положення про 
структурний підрозділ обласної адміністрації з інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю; стратегії розвитку соціальної 
відповідальності бізнесу тощо [29]. 

Своєю стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства 
держава, замість розширення автономного місцевого само-
врядування і автономних університетів, передала громадянському 
суспільству і бюрократичні закони, і формальні правила, які не 
створювали принципово нових позитивних стимулів [29]. 

Таким чином, підсумовуючи, варто констатувати, що відсу-
тність усталеної соціальної бази в поєднанні зі слабкістю (від-
сутністю) програмно-ідеологічних засад опозиційних політичних 
партій призвело до значного послаблення виконання опозицією 
такої функції, як представлення альтернативних програм розвитку 
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суспільства. Опозиційним силам не вдалося налагодити системну 
роботу з суспільством, бракувало чіткої альтернативної платформи 
й стратегії, які б склали конкуренцію політиці влади і були б 
підтримані більшістю українського суспільства. Проаналізувавши 
процес становлення громадянського суспільства в Україні, варто 
наголосити на певній громадянській активності, на появі нових 
альтернативних проектів, на тому, що громадяни почувають себе 
відповідальними за те, що відбувається в країні. Однак громадян-
ського суспільства ще немає, оскільки відсутня основа для цього – 
взаєморозуміння і взаємодія всіх тих структур та проектів. 
Політичні еліти України – не лише теперішнє керівництво, а й 
колишнє, і взагалі всі, хто діє в полі політики, – практично 
вичерпали свій ресурс.  

 
_______________________________ 
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Марія Кармазіна 
 

ГРОМАДЯНСЬКІ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ ПІД 
ВПЛИВОМ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ЧИННИКІВ 

 
У статті аналізуються політичні механізми зовнішньо-

політичних впливів на ідентичності громадян України у період 
1990 – 2014 років, використовувані у процесі боротьби за люд-
ський ресурс країнами-сусідками – Росією, Угорщиною, Словач-
чиною, Польщею. Досліджується синергізм дії на українську 
ідентичність зовнішніх і внутрішніх чинників.  

Ключові слова: людські ресурси, громадянська ідентичність, 
українська громадянська ідентичність, зовнішньополітичні впливи, 
політичні й політизовані інструменти впливу на ідентифікацію.  
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Mariia Karmazina. The influence of foreign-policy factors on 
civic identities in Ukraine.  

The article focuses on political mechanisms of foreign-policy 
impacts on the identities of Ukrainian citizens in 1990 – 2014, that were 
used in the process of fight for a human resource by neighbor countries – 
Russia, Hungary, Slovakia, Poland. Research is also being carried out on 
synergism of external and internal factors that influence on the Ukrainian 
identity. 

Key words: human resources, civic identity, Ukrainian civic 
identity, foreign-policy influences, political and politicized instruments 
of impact on authentication. 

 
Боротьба за ресурси у сучасному світі виходить на новий 

рівень. Одним із найбільш значущих серед цих ресурсів є людський, 
оскільки, в одних випадках, володіння ним забезпечує володіння й 
іншими ресурсами (передовсім – тією чи іншою територією, яка, 
своєю чергою, насичена різноманітними сировинними ресурсами), в 
інших – забезпечує виробництво матеріальних цінностей, які 
перерозподіляються тими, у чиїх руках перебуває владний ресурс у 
державі, ще в інших – уможливлює саме здобуття і утримання 
ресурсу «влада» (внаслідок електорального вибору чи силового 
захоплення).  

Оволодіння людським ресурсом забезпечується, як відомо, як 
відкрито насильницькими (наприклад, воєнними, терористичними) 
методами/засобами, так і так званою «м’якою силою», спрямо-
ваною, передовсім, на переформатування свідомості людини: її 
знань і, відповідно, уявлень (про оточуючий світ, «добрий держав-
ний устрій/політичний режим», «справедливість», про «своїх» і 
«чужих» і їхні ідентифікуючі ознаки та ін.), цінностей (які можуть 
бути уґрунтованими на пріоритетному пошуку, приміром, «пар-
тнерів, друзів» чи навпаки – «ворогів»; на готовності сприймати 
виклики з майбутнього і виявляти спроможність відповідати «ви-
могам часу» чи всіляко охороняти «звичаї» й «традиції» і чинити 
потужний опір «новому»; орієнтуватися на «досягнення компро-
місів» чи ж на «боротьбу і знищення ворога»; бути прибічником 
«мови компромісів» чи навпаки – «мови ультиматумів»), емоцій-
ного інтелекту («страхів», особливостей переживання особою 
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«горя», «радості», «щастя», «гордості» чи «сорому» від принале-
жності до інтегрального образу «ми»–«Батьківщина»–«наші»–
«своє», сприйняття «справедливості/несправедливості» тощо).  

Сфера вироблення знань «про…», надання значущості тим чи 
іншим цінностям, розвитку (чи навпаки – фіксації) «рамок» 
емоційного інтелекту (вироблення реакцій/рефлексів на «страхи», 
встановлений/запропонований варіант «справедливості», «правди» 
та ін.) на початку ХХІ століття – домінантна сфера боротьби за 
людину. На рівні громадянина комплекс знання–цінності–емоції 
(чи його помилки–незнання–страхи–реакції) зумовлює його 
бажання і позиціонування, відстоювання тієї чи іншої власної 
громадянської ідентичності. Ширше – його політичну поведінку, 
політичні цінності, політичну символіку тощо.  

Одним із найбільш вагомих викликів громадянській ідентич-
ності є зовнішньополітичний тиск сусідніх держав. Політика остан-
ніх і, відповідно, задіяні політичні механізми у низці випадків 
спрямовані на «переорієнтацію» чи переформатування української 
громадянської ідентичності як усвідомленої особистістю необхід-
ності (значущої потреби) належності до співтовариства Української 
держави як колективного суб’єкта зі своїми власними іден-
тифікаційними ознаками (характеристиками) – територіальними, 
політичними, культурними та ін. Серед найпотужніших впливових 
гравців, які впливають на стан і конфігурацію громадянської 
ідентичності українських громадян, є низка держав, з якими, 
насамперед, безпосередньо межує Україна. Найперше – Росія, 
Угорщина, Польща, Румунія.  

З огляду на вищесказане, небезінтересно буде з’ясувати, під 
якими ідеологічними гаслами, за допомогою яких інструментів 
впливу на свідомість (активно задіяних у політичних механізмах) 
країни-сусідки України вдавалися до переформатування грома-
дянської ідентичності («розмивання» чи фактичної відмови від неї) 
українських громадян. 

Зрозуміло, що вплив Російської Федерації (РФ) на процеси 
становлення української громадянської ідентичності уже з початку 
1990 років був по-своєму домінантним, що пояснювалося щонай-
менше тією обставиною, що українське унезалежнення відбува-
лося, насамперед, саме від Росії (Російської імперії, СРСР як 



0  

 24 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4-5(72-73) 

специфічної модифікації імперії росіян) і російського народу. Для 
свідомості останнього це було досить травматичним, про що, на-
приклад, свідчила стаття за назвою «Парламент РРФСР сердиться» 
у газеті «Юг» від 7 грудня 1991 року, у якій повідомлялося, що 
депутати Росії зустріли в штики пропозицію привітати український 
народ зі здобуттям незалежності: було запропоновано визнати 
незалежність України, але тільки у рамках її входження у склад 
Російської імперії у середині ХVІІ століття. Для багатьох у Росії 
(як, наприклад, для депутата С. Бабуріна) прийнятною була єдина 
позиція і перспектива: «Або Україна знову возз’єднається із 
Росією, або – війна» [1, с.46]. 

У той же час варто звернути увагу на інші досить промовисті 
факти: 18 жовтня 1991 року «Голос України» сповістив, що за без-
застережну підтримку ухваленого Верховною Радою Акту прого-
лошення незалежності України подали свої голоси усі члени 
запорізького Товариства російської культури. 22 жовтня 1991 року 
«Правда України» повідомляла про проведення у Києві установчих 
зборів нової громадської організації «Русские за независимость 
Украины» і про підписаний учасниками зібрання (у т. ч. народною 
артисткою СРСР Адою Роговцевою, доктором філософських наук 
Іриною Добронравовою, доктором геолого-мінералогічних наук 
Аллою Дроздовою, письменником Віктором Юговим, депутатами 
Київської міськради Іваном Воронцовим, В’ячеславом Козловим, 
Орестом Мельниковим і Валерієм Рубцовим) документ «Проголо-
суем за свободную Украину». Таким чином, серед росіян-
мешканців України були ті, для яких їхня українська громадянська 
ідентичність була однозначною і вони її так чи інакше бралися 
відстоювати. Тобто, уже на початку 1990 років чітко проступив 
свідомісний розлам між росіянами Російської Федерації і росія-
нами України: не всі з них хотіли бути власне громадянами 

                                                 
 Утім, у російському суспільстві на початку 1990-х років ще були ті, хто не 

припускав урегулювання суперечок між Україною й Росією за допомогою війни. 
Так, Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації Л. Смоляков 
заявляв: «Ніколи Україна і Росія не будуть долати кордони за допомогою 
військових формувань. Росія й Україна можуть сперечатися за столом, але щоб 
розв’язувати питання, вдаючись до військових зіткнень, – ми цього не допустимо» 
(див.: «Голос України». – 1993. – 26 січня). 
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Російської держави. Але візьмемо до уваги: акцент на етнічності 
стане згодом підставою претензій на людський ресурс, для «про-
позицій громадянства» громадянам України не тільки з боку Росії, 
але й інших країн, з якими Україна має спільні кордони. 

Щодо Росії, то на по початку 1990-х років у політичному ме-
ханізмі ідентифікації людського ресурсу вона найперше скориста-
лася інструментом насилля: саме на насильницьке насаджування 
російської громадянської ідентичності людям, які перебували/ 
проживали на території України, були спрямовані дії державних 
органів російської влади. Про це свідчить, приміром, факт, коли 6 
січня 1992 року особовому складу військових частин, дислоко-
ваних на території України, було наказано скласти присягу на 
вірність Російської Федерації [2]. Тобто люди, яким першочергово 
насаджувалося російське громадянство, які відчули своєрідний 
«примус до громадянства», були військовими.  

Показово, що упродовж наступних 23 років саме домінування 
насильницької складової (поряд із «незаконною», що передбачала 
видачу громадянам України російських паспортів, тобто – запрова-
дження в Україні подвійного громадянства) у російських політи-
чних механізмах впливу на громадянську ідентичність мешканців 
України стало своєрідною характерною особливістю. Насилля мало 
різні прояви, здійснювалося за допомогою різноманітних засобів, 
але його найпершою мішенню (аж до березня 2014 року) була свідо-
мість громадян України. Остання піддавалася деструктивним змінам 
за допомогою низки ідей. Так, в ідеологічному просторі Російської 
Федерації превалювало акцентування ідеї «нероздільності» україн-
ців і росіян (російський президент Б. Єльцин говорив про «рідну 
Україну»). У свою чергу, «нероздільність» трактувалася у площині 
«спільності» й «нівелювання» особливостей українства: йшлося про 
спільне слов’янське коріння «двох братніх народів», їхню спільну 
історичну пам’ять, спорідненість мов тощо.  

Утім, складова «спільності й нівелювання» доповнювалася 
жорсткою критикою «українського націоналізму», «бандерів-

                                                 
 За деякими даними, на середину 2011 року подвійне (українсько-російське) 

громадянство в Україні мали близько 140 тис. осіб. За іншими – проросійських 
громадських організацій в Україні – 350 тис. осіб (див.: Данько Д. Втеча до 
Румунії. – http://tyzhden.ua/Politics/25552%29 ). 
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щини», «злочинності УПА» та ін., можливостей і перспектив 
України як держави. Приміром, у березні 1996 року «Урядовий 
кур’єр» видрукував заяву МЗС України у зв’язку з прийняттям 
Державною Думою РФ постанови «Про поглиблення інтеграції 
народів, які об’єднувалися в Союз РСР, і скасування Постанови 
Верховної Ради РРФСР від 12 грудня 1991 р.» (якою фактично 
визнавалася ліквідація СРСР), у якій зазначалося: «В Україні ухва-
лення Державною Думою Російської Федерації зазначеної постано-
ви розцінюють як спробу певних політичних кіл Росії реанімувати 
колишній СРСР. Сподівання відродити колишню єдину союзну 
державу не мають під собою юридичних, у тому числі міжнародно-
правових підстав і не відповідають реаліям політичної ситуації, що 
склалася сьогодні як у розвитку незалежних країн, що утворилися 
на терені колишнього СРСР, так і в розвитку СНД у цілому. Ук-
раїна засуджує такі дії, що становлять загрозу світу і стабільності 
не лише для цих держав, а й всього світового товариства…». 
Згодом росіяни у бажанні «заперечити Україну» вдавалися до 
використання найрізноманітніших інструментів (14 травня 1996 
року «Україна молода» повідомляла, приміром, про поширення в 
Одесі листівок «Російської національної єдності» О. Баркашова із 
закликом ліквідації української державності насильницьким шля-
хом), але з домінуванням твердження «Такої держави, як Україна, 
не існує!» (як заявив навесні 1998 року голова комітету з геопо-
літики Російської Думи А. Мітрофанов; див про це: [3]) у тому чи 
іншому варіанті. Державна Дума РФ то голосувала за проведення 
референдуму в Україні щодо повернення до складу РФ Східної 
України і Криму (як це було у 1996 році з подачі В. Жиринов-
ського [4]), то її депутати підписували (1998) звернення до росій-
ського президента з приводу референдуму про об’єднання України 
і Росії [5], то висувала все нові й нові вимоги до ратифікації 
широкомасштабного Договору між Україною й РФ.  

Неможливість відновлення імперії не ставала на перешкоді 
«присвоєнню» росіянами окремих українських міст разом із насе-
ленням, як, наприклад, міста Севастополя – Ю. Лужковим, котрий 
(на початку 1995 року) назвав Севастополь «одинадцятою префекту-
рою Москви» (див. про це, наприклад: [6]). Згодом цю ідею ретран-
слював телеканал «Москва», що викликало обурення посольства 
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України в РФ і зумовило появу ноти протесту на адресу МЗС РФ, у 
якій вказувалося на недружню акцію державного телеканалу, спря-
мовану на порушення територіальної цілісності України [7].  

Окреме місце у політичних механізмах нівелювання української 
свідомості, у просуванні й утвердженні «російських цінностей» на 
території України у 1990 роках належало таким утворенням, як 
створеній на Луганщині у січні 1992 року козачій гвардії. Показово, 
що наприкінці осені 1992 року козачі організації (чи не перші          
з-поміж громадянських структур) саме Луганської області вже вима-
гали від депутатів Верховної Ради України подвійного громадянства 
і введення російської мови як другої державної. Оцінюючи їхню 
діяльність, представники українства зверталися до президента РФ  
Б. Єльцина і голови парламенту Росії Р. Хазбулатова із закликом 
«припинити використовувати козацтво… на підрив суверенних 
сусідніх з Росією держав, зокрема, України, що негативно впливає на 
розвиток традиційних дружніх взаємин між Україною і Доном» [8].  

Крім козацьких об’єднань, у російських політичних механіз-
мах руйнування молодої Української держави, «розмивання» 
українського політичного простору (з його символами, знаками/ 
значеннями), а відтак і громадянської самосвідомості українців 
вагоме місце посідали й інші різноманітні громадські організації. 
Найперше – створені за етнічною ознакою («Российская община 
Крыма», «Фронт національного порятунку» /Крим/ або КРОУ – 
«Конгресс российских обществ Украины», очільник якого заявляв: 
«Ми виходимо з того, що відмінності між українцями і росіянами 
незначні і несуттєві…» [9]) чи з акцентуванням «слов’янськості» 
українців і росіян (наприклад, створений влітку 2001 року «Собор 
славянских народов /Беларуси, России и Украины/», одним із спів-
голів виконкому якого став народний депутат, комуніст                   
Б. Олійник). Крім того – політичні партії, аналіз програм, заяв ліде-
рів і представників яких дозволяє ідентифікувати їх як проросійські. 
У період 1990-х років їх кількість збільшувалася з року в рік (серед 
них, зокрема, КПУ /1993/, Прогресивна соціалістична партія 
України /1996/, Партія «Русько-Український Союз /1998/, Партія 
«Русь Єдина» /1999/, Партія «Єдина Київська Русь» /1999/, Партія 
«Ліберально-демократичні реформи», Партія «За Русь єдину» /2001/ 
та ін.). Деякі з партій, як, наприклад, Слов’янська партія, прямо 
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заявляли: «В Україні надзвичайно гостро стоїть питання створення 
проросійської партії, яка б ставила собі за мету повернення Росії 
впливу, втраченого за роки радянської влади в Україні. Для цього 
необхідне створення федеративного державного устрою в Україні, 
осередками якого б були області, а також створення автономій на 
всіх землях, завойованих Росією. До них належать Одеська, Мико-
лаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, 
Донецька, Луганська області. Необхідно останні дві об’єднати в 
автономну республіку Донбас, а також домагатися створення 
повноцінної автономії у Республіці Крим» (цит. за: [10]).  

На рівні держави в Україні запрацювали люди, діяльність яких 
була так чи інакше зорієнтована на «прив’язку» України до Росії, 
про що, наприклад, по-своєму свідчила поява (липень 1994 року) 
Постанови Президії Верховної Ради України про створення 
міжпарламентської групи «Україна – Російська Федерація» (у 
складі якої, з-поміж іншого, були комуністи Б. Олійник, Є. Мар-
мазов і П. Симоненко); чи підписи 50 депутатів Верховної Ради 
України (разом із 200 депутатами Держдуми Росії) згадуваного 
вище звернення до російського президента про проведення 
референдуму щодо об’єднання України з Росією [5], чи створення 
у рамках Верховної Ради депутатського об’єднання «До Європи 
разом з Росією» (2001), уповноваженими якого стали А. Деркач і 
Д. Табачник. Сьогодні, звісно, важко однозначно судити, що ру-
хало цими (й багатьма іншими) людьми – наївна віра у «братство» 
українців і росіян чи бажання «прислужитися старшому брату», чи 
ж бізнесові інтереси (пов’язані з Росією), чи відверта українофобія, 
але однозначно можна твердити, що завдяки їх діям у свідомість 
громадян України регулярно привносилися ідеї, які сприяли 
підживленню міфу «слов’янського братства», які перешкоджали 
ствердженню у свідомості українців власне української громадян-
ської ідентичності.  

Окреме місце і, відповідно, роль у російських політичних 
механізмах руйнування української свідомості і держави посіли 
«истинно русские в Украине» і колаборанти. Їх зусиллями підтри-
мувалася «надлишкова» історична пам’ять, яка вела до фактичної 
консервації свідомості окремих прошарків суспільства чи його міст 
і регіонів (як, наприклад, Донецька, де сім районів міста – із 
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дев’яти – до сьогодні названі іменами совєтських ідолів: Будьо-
новський, Ворошиловський, Калінінський, Кіровський, Куйбишев-
ський, Ленінський, Петровський, а два інші – це Пролетарський і 
Київський; назви більше десятка вулиць пов’язані із родиною 
Ульянових, деякі – названі іменами російських революціонерів чи 
радянських керівників – Артема, Бабушкіна, Блюхера Бонч-
Бруєвича, організатора Голодомору Постишева та ін.). «Надлиш-
кова пам’ять» проявлялася і в збереженні на території країни (на 
кінець 2013 року), за деякими даними, понад 1300 пам’ятників чи 
погрудь Леніна. 

Консолідація зусиль антиукраїнських сил у такому своє-
рідному регіоні, як, приміром, Крим, призводила до того, що в 
інформаційному просторі півострова так чи інакше була присутня 
ідея «Крим – російська земля». Так, наприклад, спільними зусил-
лями Кримського республіканського комітету КПУ, «Русской 
общины Крыма» і «Русского общества» у жовтні 2003 року у Сім-
ферополі, як писала газета «2000» [11], відбувся мітинг, учасники 
якого, виступаючи під російськими прапорами, прямо заявили про 
готовність передати Росії і острів Коса Тузла, і весь Крим. 

Такі й подібні акції, заяви проходили й звучали на тлі заяв і 
тверджень українських високопосадовців, суть яких акумулю-
валася у твердженні «Росія – наш стратегічний партнер» (про що, 
приміром, наголошував у 1997 році Прем’єр-міністр України             
В. Пустовойтенко) і які по-своєму переорієнтовували українців, 
перешкоджаючи їхній свідомісній емансипації від Росії.  

Показово, що така позиція «людей влади» звучала дисонансом 
до «голосів з народу», про що свідчить, приміром, опублікована на 
початку року в газеті «За Вільну Україну» інформація про те, що 
22 січня 2003 року (у день «Об’єднання українських земель») на 
вічі у Львові на адресу Росії прозвучали слова: «…з Божої волі 
розпалася «імперія зла» – колишній СРСР, проте продовжила своє 
існування Євразійська деспотична, кровожерна і загарбницька 
Російська Федерація, яка продовжує працювати на ліквідацію неза-
лежної України і ставить під сумнів прагнення до волі та свободи 
всього українського народу…» [12]. А восени 2003 року (24 жов-
тня) газетою «2000» був опублікований інший матеріал – за назвою 
«Я боюсь росіян», у якому пояснювалося: «Росіян я ось чому 
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побоююсь: наші країни пішли на небезпечне зближення… Я боюся 
великого, витонченого, який набив руку асимілятора… Ми уже 12 
років знаходимося у «розлученні» з Росією. Настав, врешті-решт, 
час оформити і духовне розлучення там, де відбулося матеріальне. 
Навчитися себе поважати. І навчити цьому сусіда…» [11]. Тобто 
українська свідомість відчувала асиміляційні «здібності» росіян і 
намагалася дистанціюватися, щоб вчергове не стати жертвою цих 
«здібностей», не втрапити до реанімованої Російської імперії, яка 
на початку ХХІ століття намагалася постати під машкарою «лібе-
ральної» (ідеологом якої виступав президент РАТ «ЄЕС Росії»          
А. Чубайс), про яку заговорили якраз 2003 року, у «Рік Росії в 
Україні». Показово, що підсумки цього «Року» були промовис-
тими: на тлі співів–танців–круглих столів–вистав і виставок (які 
можна охарактеризувати як одну зі спроб Росії перепозначити свій 
культурний простір, у якому не лише говорять російською, але й 
співають російські пісні, де панує «велич російського духу» і т. п.) 
звучала лютнева заява президентів Білорусі, Казахстану, Росії й 
України про створення Єдиного економічного простору (ЄЕП) і 
проходив вересневий саміт країн СНД у Ялті, на якому було 
ухвалено угоду про ЄЕП; Л. Кучма запевняв, що ні на мить не су-
мінівався, що укладання угоди – «в національних інтересах 
України» [1, с.448], а Посол РФ в Україні (В. Чорномирдін) заува-
жував, що Росія у рамках ЄЕП не буде знижувати Україні ціни на 
енергоносії [1, с.448]; гуртувалися російські «соотечественники» 
(як засвідчила Міжнародна конференція «Об’єднання і організація 
співвітчизників у Білорусі, Москві, Україні і їх взаємодія з регіо-
                                                 

 Про відкриття якого 27 січня 2003 року оголосили у Києві, у Палаці 
культури «Україна», президенти України і РФ – Л. Кучма і В. Путін. «Рік Росії в 
Україні» прийшов на зміну «Року України в Росії», яким був проголошений 
попередній – 2002 рік. 

 Упродовж року, з-поміж іншого, відбулися: у Посольстві РФ у Києві – 
вечори пам’яті Ф. Шаляпіна (14 лютого) і С. Рахманінова (1 квітня); у приміщенні 
Київського оперного театру – концерт О. Малініна (6 липня); у Верховній Раді 
України – «круглий стіл» на тему «Реформа системи пенсійного забезпечення в 
Росії і Україні: структура, етапи реалізації» (23 квітня), в Одесі – за участі мера 
Москви К. Затуліна (1 липня); у Російському драматичному театрі в Одесі – 
прем’єра спектаклю «Школа дружин» у постановці московського режисера                  
Б. Мільграма (жовтень) та ін. 
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нами Росії», що відбулася 27 вересня у Києві); 29 вересня Росія 
розпочала будівництво дамби в Керченській протоці (що повинна 
була з’єднати російський берег Таманського півострова з україн-
ським островом Коса Тузла, з приводу чого МЗС України надсилав 
ноту МЗС РФ, а українська преса відгукнулася матеріалами із 
красномовними назвами: «Москаль, на Україну зуби не скаль», 
«Сестра» Росія у нас забрати хоче острів…» /«За вільну Україну», 
4 жовтня і 7 жовтня/, «Дамба ведет к катастрофе» /«Аргументы и 
факты в Украине», листопад/, «Розігрується «тузлівська карта»/ 
«Чорноморські новини», 8 листопада/). 

І хоча Л. Кучма починав розуміти, що «Україна – не Росія» 
(як назвав свою книжку, презентовану росіянам якраз 2003 року), 
такі умовиводи, як й інші «прозріння», сумніви не заважали        
Л. Кучмі у той чи інший спосіб порушувати Конституцію України 
і «запроваджувати» подвійне громадянство (як було це, напри-
клад, з Й. Кобзоном, який у 2004 р. зізнався, що, окрім росій-
ського паспорта, він, завдяки особистому сприянні Л. Кучми, 
отримав і український [13, с. 93]), а Росії – накопичувати на 
території України символічний і реальний капітал, забезпечуючи 
собі таким способом преференції в майбутніх ситуаціях. Багато 
хто з українців розумів це. А газета «День» резюмувала: «Багато 
чого з того, чому ми були свідками в останні роки, вносить свою 
лепту в поступову втрату Україною суверенітету та її інтеграцію 
з Росією» [14]. 

На зламі ХХ – ХХІ століття, випрацьовуючи схему втягування 
України у свою безпосередню зону впливу, намагаючись посилити 
свій контроль над умами громадян України, Росія до боротьби 
проти України підключила найширші засоби масової інформації 
(як, приміром, «Русское радио», ретрансляція якого на території 
України наприкінці 2000 року здійснювалася без відповідної ліцен-
зії [15]), окремо зауважу – російське телебачення, про результати 
«закріплення» українського глядача у російському телевізійному 
просторі «говорили», приміром, заголовки газет на зразок цього: 
«Новий рік біля телевізора: битву за українського глядача виграли 
росіяни» [16]. 

Інформаційна атака на Україну доповнювалася діяльністю 
низки проросійських ЗМІ, які працювали на українських теренах. 
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Аналізуючи їхню інформаційну політику, «Чорноморські новини» 
(у лютому 2004 року) зауважували: «Кримські ЗМІ стоять пере-
важно на проросійських позиціях. Причому ведуть себе агресивно 
щодо України, цькують все українське, заперечують державність 
України, виступають за приєднання Криму до Росії, надають 
шпальти для антиукраїнських виступів російських політиків» [17].  

Антиукраїнська діяльність журналістів Російською державою 
була оцінена досить високо, про що говорить, приміром, факт під-
писання у квітні 2014 р. В. Путіним указу про винагородження «за 
об’єктивність при висвітленні подій у Криму» близько 300 «майс-
трів журналістського слова».  

До руйнування української самосвідомості доклався і росій-
ський кінематограф, внісши свою «антиукраїнську лепту» своєрі-
дними фільмами і серіалами. Серед його російських кінемато-
                                                 

 Серед нагороджених «за Україну» – гендиректор каналу НТВ В. Кулістіков 
(орден «За заслуги перед Отечеством» II ступеня); керівники «Роскомнадзора»               
О. Жаров і ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» А. Роман-
ченко, перший заступник гендиректора ВГТРК А. Златопольський, головний реда-
ктор «Россия сегодня» М. Сімоньян, головний редактор «Комсомольской правды» 
В. Сунгоркін (усі нагороджені орденом «За заслуги перед Отечеством» IV ступеня); 
телевізійний ведучий В. Соловйов нагороджений орденом Олександра Невського; 
«Орден Почета» отримав генеральний директор холдингу Life News Арам Габре-
лянов, а також перший заступник гендиректора ИТАР-ТАСС М. Гусман і головний 
редактор служби інформації НТВ Т. Міткова; орден Дружби – ведучі телеканалу 
«Россия» А. Кондрашов і Е. Мацкявічус. Медалями І ступеня ордена «За заслуги 
перед Отечеством» нагороджено понад сотню осіб, серед яких І. Зейналова («Пер-
вый канал»), А. Мамонтов і Б. Корчевніков («Россия»), А. Кондулуков і Р. Соболь 
(НТВ), А. Самохвалов (РЕН ТВ), гендиректор телеканалу Life News Ашот Габре-ля-
нов і перший заступник гендиректора РЕН ТВ М. Фролов. Медаллю ордена «За зас-
луги перед Отечеством» II ступеня було нагороджено понад 200 осіб (продюсери, 
інженери, монтажери, водії). Кілька журналістів отримали медаль «За отвагу», серед 
них К. Брайнін з «Первого канала» і Є. Рожков з каналу «Россия». Відповідно до 
закону «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 
РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ» кавалерам ордена 
«За заслуги перед Отечеством» надається щомісячна доплата до пенсії 
(від 330 до 415% до базової пенсії), а будь-яка інша держнагорода дозволяє 
отримати статус ветерана праці і певні пільги. Наявність нагород враховується при 
амністії, як це було з колишнім міністром оборони А. Сердюковим (див. про це: 
Дмитрий Камышев, Ксения Болецкая. Владимир Путин наградил более 300 ра-
ботников СМИ за «объективное освещение событий в Крыму». – 
http://www.vedomosti.ru/politics/news/26101421/za-vzyatie-kryma#ixzz385GZtCqc  
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графічних пропозицій такі фільми (чи телесеріали), як: «Брат» 
(1997) і «Брат-2» (2000), «Автономка» (2006), «1612: хроника сму-
тного времени» (2007), «Адмирал» (2008), «Тарас Бульба» (2009), 
«Мы из будущого-2» (2010) «Белая гвардия» (2011), «Матч» 
(2012), «Поддубный» (2014) та ін. Показово, що у цьому кіно не 
тільки неправдиво висвітлювалися сторінки історії України, а ук-
раїнці подавалися як агресивні чи просто недорозвинуті істоти, але 
до створення цього антиукраїнського продукту (виконання ролей із 
«негативним звучанням») залучалися неперебірливі українські 
актори (як, наприклад, нащадки Богдана Ступки – Остап Ступка і 
його син Дмитро), люди з ідентичністю «малороса імперського».  

Тотальний наступ на Українську державу і її громадян з боку 
РФ почався приблизно із середини 2000-х років, коли Росія не 
тільки активно включилася у виборчий процес українського Прези-
дента (про що дозволяє твердити зізнання російського політтехно-
лога і радника голови адміністрації президента РФ Г. Павловського 
про його активну участь у передвиборчій кампанії В. Януковича у 
2004 році [13, с.123]), але й почала проводити заходи іншого рівня, 
розпочинаючи експлуатувати ідею «возвращения соотечествен-
ников», під якими розумілися найперше етнічні росіяни, які 
мешкали у державах на теренах колишнього СРСР (з 2006 року 
було запущено відповідну путінську програму, див.: [18], яка у 
2012 році була уточнена, див.: [19]). Із 2011–2012 роках ідейно-
пропагандистський спектр доповнився агресивною ідеєю «рус-
ского мира», до якого російськими ідеологами було зараховано усе 
російськомовне населення, не залежно від його етнічної належ-
ності і бажань. Нині, прагнучи зміцнення російського впливу за 
кордоном, спеціалісти, на зразок К. Затуліна (директора Інституту 
країн СНД), готуються надати В. Путіну доктрину – проект 
«Комплексної стратегії розширення гуманітарного впливу Росії у 
світі» [20]. Враховуючи той факт, що російська пропаганда, що діє 
без будь-яких стримуючих гальм і поширюється із країни в країну 
по всій планеті (про що свідчать, приміром, поява наприкінці весни 
– влітку 2014 року антиукраїнських публікацій у таких медіях, як, 
наприклад, Respekt (Чехія), The Brookings Institution (США), The 
                                                 

 Фільм, який був заборонений на території України, активно поширювався 
членами руху «Русское единство» у 2010 році на території АР Крим. 
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Nation (США), Dagsavisen (Норвегія), OpEdNews.com (США). Див.: 
[21; 22; 23; 24]), а також захоплення В. Путіним «талантом Геб-
бельса» (про що він однозначно засвідчив 9 липня поточного року 
на зустрічі із представниками міжнародних громадських і релі-
гійних організацій [25]), «Комплексна стратегія…», вочевидь, 
передбачатиме розширення маніпулятивних стратегій громад-
ською думкою у планетарному масштабі, дискредитації України, 
викривлення як її історії, так і сучасних намірів українців, 
гібридизацію їхньої свідомості, а отже, – і нівелювання української 
громадянської ідентичності.  

2014 рік засвідчив появу новел і в російському законодавстві. 
Зокрема, федеральним законом від 20 квітня 2014 року №71-ФЗ 
«Про внесення змін до Федерального закону «Про громадянство 
Російської Федерації» і окремі законодавчі акти Російської Феде-
рації» закріплено положення про те, що іноземному громадянину 
чи особі без громадянства, яку визнано «носієм російської мови», 
видаватиметься спеціальна віза (на термін до одного року) на в’їзд 
до Росії з метою отримання громадянства РФ. Характерно, що пре-
тенденти будуть визнаватися «носіями мови», якщо їхні пращури 
проживають/проживали на території, яка входила до складу СССР 
чи Російської імперії.  

Таким чином, по-перше, закон спростив процедуру набуття 
російського громадянства; по-друге, його прикметна особливість: 
претендент на громадянство не повинен бути етнічним росіянином, 
лише має володіти російською мовою (перевірка ступеня оволо-
діння – не передбачена) і «його пращури» – проживали у якийсь із 
періодів свого життя на території, «позначеній» РФ «своєю», тобто 
яка включає імперський, совєтський і власне російський період 
«володіння територією». Тобто боротьба за людський ресурс пере-
дбачає, що підставою для громадянства може бути не тільки етні-
чність чи фактор проживання, але й володіння мовою, що дозволяє 
по-своєму глобалізувати «русский мир».  

Ідейні пріоритети Росії і її стратегічні цілі щодо «повернення 
України» супроводжувалися потраплянням на ключові посади в 
державних механізмах України громадян Росії (про що прямо 
заговорили українські політики лише нещодавно, після березня 
2014 року, а ГПУ – порушила справи проти низки екс-посадовців).  
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Зміна тактики, спрямованої на пришвидшення процесу «пере-
травлювання України», зумовила подальшу зміну/розширення ін-
струментів впливу на свідомість громадян України. Серед цих 
інструментів – Російська православна церква як специфічний 
провайдер російських інтересів на території України, яка з моменту 
українського унезалежнення активно включилася у процеси 
підтримки проросійських сил в Україні й їхньої діяльності на шкоду 
українству. Про це свідчила не тільки низка акцій і заяв її ієрархів 
(як, наприклад, заява Московського патріарха Алексія ІІ, який, від-
відуючи 1997 року Одесу, визначив одеську єпархію як «61-ша 
єпархія Московського Патріархату» [1, с.220], чи у наступний рік – 
про необхідність повернення Української православної церкви до 
лона РПЦ [26], або ж винагородження у жовтні 2003 року першого 
секретаря ЦК КПУ, керівника депутатської фракції комуністів у 
Верховній Раді України П. Симоненка вищою нагородою РПЦ – 
орденом Сергія Радонезького), не тільки акцентування православної 
ідентичності українців (підміняючи нею фактично громадянську), 
але й, врешті-решт, озвучення суті ставлення представників РПЦ до 
«української пастви», яке акумулювалося (на початку березня               
2014 року – часу початку російської окупації Криму) у таких 
твердженнях: «…Російський народ – розділена нація на своїй 
історичній території, яка має право на возз’єднання в єдиному 
державному тілі… Будемо сподіватися, що місія російських воїнів із 
захисту свободи й самобутності цих людей і самого їхнього життя 
не зіткнеться із запеклим опором, який призведе до великомасштаб-
них зіткнень» [27]. Привнесення в уми віруючих тези про «право на 
окупацію» («право на возз’єднання»), характеристика «місії 
загарбання» як місії із «захисту свободи й самобутності» дозволяє 
розглядати УПЦ не як самодостатній інститут громадянського сус-
пільства, покликаний опікуватися душпастирською діяльністю, а як 
інструмент у руках російських можновладців для насильницького 
обернення українців у «русских».  

Говорячи про напрями розширення ідейного спектра путін-
ської пропаганди, варто наголосити, що кінець 2013 – 2014 рік вніс 
до нього новації: після втечі Януковича до Росії російська пропа-
ганда дійшла межі, почавши говорити про «фашистів в Україні», 
«київську хунту», від якої треба «визволяти» Україну. За «межею» 
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ідейне насилля поступилося місцем військовому: Росія окупувала й 
анексувала Крим, скориставшись інструментом «референдум».  

Анексія території Криму означала «перепозначення» кор-
донів Росії, «насильницьке російське громадянство» для крим-
ськотатарського народу, українців і росіян, які «автоматично» 
ставали громадянами Росії. Але показовий момент: колишні 
українські військові, які після окупації Росією Криму перейшли 
на її бік, після проходження переатестації отримали в особові 
справи запис «схильний до зради Батьківщини» [28]. Таким чи-
ном, імперія, виявляючи неперебірливість, «ковтає» людський 
ресурс будь-якої якості, але при цьому демонструє старі звички – 
сортувати людей, створюючи певну суспільну ієрархію – справ-
жніх росіян і «недоросіян» (у т. ч. колишніх зрадників України).  

Розпочавши і підтримуючи гібридну війну на території Лу-
ганської і Донецької областей (що цілком вкладається у «доктрину 
стримування демократії», як охарактеризував зовнішню політику 
низки держав, серед яких присутня і Росія, виконавчий директор 
Міжнародного форуму демократичних досліджень Національного 
фонду за демократію Крістофер Вокер у статті в газеті Washington 
Post [29]) за допомогою таких терористичних організацій, як 
«Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка» 
(діяльність яких спрямована на відрив Донбасу від України і, від-
повідно, запровадження нового громадянства), Росія фактично 
виступила уособленням держави-терориста, яка нав’язує своє гро-
мадянство, викрадаючи людей і обертаючи їх на «громадян Росії» 
навіть всупереч їхній волі (як це було, наприклад, з українським 
режисером Сєнцовим).  

Ідеологічний російський тероризм виявляється сьогодні у 
спробах реанімації міфічної ідеї Новоросії, що постала у царські 
часи і по-своєму пережила відживлення на початку 1990-х років у 
вигляді намагань створити псевдоетнос новоросів-одеситів (див. 
про це детальніше: [30, с.72–74]).  

Ще один сепаратистський проект на території України – 
русинський, коріння якого сягають кінця 1980-х років. Постав він, 
за деякими даними, «під керівництвом» ЦК КПРС для боротьби із 
українським національно-визвольним рухом і, відповідно, нівелю-
вання української національної/етнічної ідентичності. Відповідно, 
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в Ужгороді запрацювало «Общество пудкарпатских русинув», дже-
рела живлення якого розташувалися у Словаччині, де почали діяти 
«Общество им. А. В. Духновича» (м. Пряшів) та Русинська оброда 
(м. Меджилаборці), та у США, звідки відповідні імпульси подав 
Американсько-Карпаторуський дослідний центр на чолі з Робер-
том Магочі. (Начала діяльності цих утворень добре описані вітчи-
зняними дослідниками, див., наприклад: [30, с.65 – 72]).  

Загалом зацікавленість політичним русинством (з тих чи 
інших причин) виказали не тільки реваншисти Угорщини й Чехо-
словаччини, але й організації англомовних нащадків трудової 
еміграції ХІХ – початку ХХ століття із Закарпаття, Пряшівщини та 
польської Лемківщини, розташовані у США. Їхніми членами 
рухало бажання «віднайти прабатьківщину». «Різношерстність» 
прихильників «привнесеної ідентичності» далася взнаки, унемож-
лививши єдність та спільність орієнтирів (на Росію, Угорщину, 
Чехословаччину чи на місцевий – «тутешняцький» – інтерес) 
русинів, якими, згідно з переписом населення в Україні у 2001 
році, себе ідентифікувало менше 1% мешканців Закарпаття.  

Прагнення «русинської єдності» і зміцнення русинської 
ідентичності в Україні, яке не було реалізоване у 1990-х роках, 
набуло своєрідного поштовху у 2005 році: поштовх по-своєму нада-
ла «людина влади» – тогочасний голова облдержадміністрації Вік-
тор Балога, який вирішив «навести порядок» і об’єднати русинів 
(крім тих, хто увійшов до «Сойму», очолюваного у 2005 році насто-
ятелем Ужгородського кафедрального собору УПЦ /МП/ Д. Сидо-
ром). Тож у жовтні 2005 року у Мукачеві відбулася установча 
конференція «Народної ради русинів Закарпаття». Таким чином, 
русинський сепаратистський проект, підтриманий місцевою владою, 
здобув «друге дихання».  

                                                 
 Виявом прагнення «русинської єдності» були «світові конгреси русинів», 

що активно проводилися у 1990-х роках: у 1991 – у словацькому Меджилаборці, 
у 1993 – у польській Криниці, у 1995 – у югославському Руському Керестурі, у 
1997 – в угорському Будапешті, у 1999 – в Україні, в Ужгороді. У лютому 2000 
року русинські організації намагалися об’єднатися у ході «Сойму підкарпат-
ських русинів», що обернулося черговою невдачею. 

 Головою «Народної ради русинів Закарпаття» став Є. Жупан, обраний депу-
татом Закарпатської обласної ради за списком політичної партії «Наша Україна». 
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Своєрідним інструментом посилення політичного русинства 
стало налагодження комунікації із керівництвом сепаратистськи 
налаштованих угорських об’єднань і, зокрема, «КМКС» Партії 
угорців України та Демократичної партії угорців України, пред-
ставники яких за лояльності і навіть сприяння влади увійшли до 
Закарпатської обласної ради, утворивши разом із представниками 
«Нашої України» та ПАРТІЇ РЕГІОНІВ коаліцію [31, с.37]. Таке 
розгортання подій однозначно засвідчило:  

– єднання двох (мадяронської і тутешняцької) течій у межах 
політичного русинства (москвофіл Д. Сидор продовжив діяльність, 
зорієнтовану на Москву);  

– посилення сепаратистського табору угорськими партіями; 
– опертя сепаратистів на владну коаліцію у Закарпатській 

облраді. Наслідки ж співдії виявилися не тільки у появі нових ру-
синський медій і навіть фінансування із обласного бюджету газети 
«Підкарпатський русин», але й русинського гімну, прапора та ін. 
Тобто русинська ідентичність набула не лише формальних нових 
символів, але – нових можливостей, аж до входження у владу і, 
відповідно, можливості впливу на прийняття політичних рішень.  

Вищеописана ситуація розкриває, по-перше, розбудову меха-
нізму контролю над локальним простором, по-друге, зумовленість 
процесу «людиною влади» (В. Балогою, який, врешті-решт, при-
гадаймо, очолив Адміністрацію Президента В. Ющенка), по-третє, 
що своєрідною вихідною точкою, пусковим механізмом процесів 
стала псевдоетнічна ідентичність, возведена у ранг «справжньої», 
«повноцінної», що дозволяє нівелювати інтереси, цілі, «позначе-
них» нею, і, відповідно, коригувати їхню громадянську ідентич-
ність, підтвердженням чого стало не лише рішення Закарпатської 
облради (від 7 березня 2007 року) про визнання на території 
області національності «русин», але й вивішування на будівлях 
органів місцевого самоврядування угорських національно-держав-
них прапорів. Зрештою, по-четверте, ситуація віддзеркалює роль 
еліти (передовсім адміністративно-управлінської і політичної) в 
коригуванні громадянської ідентичності населення України.  

Варто додати, що наприкінці 2008 року на Закарпатті старан-
нями москвофіла Д. Сидора постала самопроголошена Республіка 
Підкарпатська Русь, яка нині (а точніше – її «прем’єр-міністр» 
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Петро Гацко, що втік до Москви), розпалюючи сепаратистські нас-
трої, апелює до результатів референдуму, що відбувся понад 20 
років тому і на якому, за деякими даними, 78,6 % жителів Закар-
паття висловилися за надання регіону автономії [32]. Дивлячись на 
окупований Крим та визнання українською владою кримських 
татар його корінним народом, русини в Закарпатті зажадали для 
себе аналогічного статусу [32]. І цей проект нині активно під-
тримує Росія. 

Показово, що якщо відкрито насильницьке громадянство щодо 
українців культивувала (у попередні роки) лише Росія, то інші 
країни-сусідки (Угорщина, Румунія, Польща) вдавалися, найперше, 
до ненасильницьких форм «переформатування» громадянської іден-
тичності українців. Але звернемо увагу на інше: нині Угорщина, 
Румунія, Польща є частинами Європейського Союзу, Шенгенської 
зони і т. п., що мало б означати сповідування ними слова й букви 
європейського законодавства, прихильності до європейських цін-
ностей, серед яких демократія, свобода вибору та ін. Утім, сьогодні 
маємо дещо іншу картину.  

Так, Угорщина впродовж тривалого часу переймалася питан-
ням створення у країнах, де мешкали угорські меншини, націо-
нальних автономій. Прем’єр-міністр, а крім того – лідер партії 
«Фідес» В. Орбан останнім часом неодноразово акцентував цю 
необхідність й щодо України, де, за його твердженнями, мешкає 
близько 200 тис. етнічних угорців.  

Інший засіб впливу на громадянина України з угорським 
етнічним корінням – надання угорського громадянства, тобто в 
порушення українського законодавства – подвійного для «україн-
ських угорців».  

Такі вимоги, які по-своєму «вихоплювали» етнічних угорців із 
простору громадянської ідентичності України, часто розглядалися 
у контексті ідеї Великої Угорщини, яка народилася після розпаду 
Австро-Угорщини і підписання Тріанонського мирного договору 
1920 року (відповідно до якого Угорщина втратила дві третини 
своєї території, а понад 3 млн угорців опинилися за межами істо-
ричної батьківщини) і кордони якої асоціювалися із кордонами, що 
склалися ще 1867 року як наслідок реформування імперського тіла 
у власне Австро-Угорщину і постання угорської Транслейтанії, до 
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якої увійшли раніше завойовані Австрією землі – Воєводина, 
Словаччина, Хорватія, Закарпатська Україна, Трансильванія та ін. 
У наступні роки (зокрема, під час Другої світової війни, у час, коли 
Угорщина виступала на міжнародній арені як союзник Німеччини) 
угорці намагалися повернути свої «втрачені землі» (зокрема, у 
Словаччині).  

Претендуючи тим чи іншим чином на «свої» землі у складі 
України і по-своєму надихаючись російською експансією в Крим, 
вони «проговорюють» свої власні відповідні «перспективи» в ана-
логічному напрямі, озвучувані, наприклад, представниками партії 
«Йоббік» («За майбутнє Угорщини»). Останні твердять, що 
Україна – «штучна держава», що Крим – російський, а Закарпаття 
– угорське, як проголосив у квітні 2014 року представник «Йоббік» 
на сесії ПАРЄ [32].  

Угорщина має в Україні свої механізми «підтримки зі сере-
дини» – Товариство угорської культури Закарпаття, дві політичні 
партії («КМКС» Партія угорців України, зареєстрована Мін’юстом 
України у лютому 2005 року, і Демократична партія угорців 
України, зареєстрована у березні 2005 року) та інші структури.  

Фонд національної співпраці (що функціонує при Міністерстві 
національних ресурсів Угорщини), а крім того – фонд ім. Габора 
Бетлена та інші забезпечують фінансування низки проектів та 
програм, що передбачають, передовсім, підтримку соціально незахи-
щених прошарків угорського населення в Закарпатті, а також 
громадських організацій українських угорців. Кошти виділяються на 
відзначення історичних дат і подій, проведення різноманітних фес-
тивалів, а також – на наукові розвідки, функціонування Закарпат-
ського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ. Експерти, оцінюючи 
ситуацію, вказують, що фактично відбувається підкуп виборця – 
українського угорця з подвійним громадянством, поява якого стала 
можливою після внесення у травні 2010 року змін до закону про 
громадянство (набрав чинності з 1 січня 2011 року), згідно з яким 
угорці поза межами Угорщини здобули можливість за спрощеною 
процедурою отримувати угорське громадянство, відповідаючи двом 
вимогам – мати базові знання угорської мови і підтвердити «угор-
ськість» когось із пращурів. До таких кроків, наголошу окремо, 
країну, з-поміж іншого, спонукала деградація людського ресурсу: у 
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2010 році кількість громадян Угорщини становила менше 10 мільйо-
нів, що стало «сумним рекордом» [33].  

Що ж до «подвійного громадянина» в угорському сегменті Ук-
раїни, то цей сегмент, якщо й розмислює про свою громадянську 
ідентичність, то угорська йому видається досить привабливою, 
оскільки з нею він набуває не тільки можливостей безпроблемного 
подолання «шенгенського кордону» чи отримати захист (що гаран-
товано статтею нової Конституції Угорщини, яка була прийнята 
2012 року і яка гласить: «Угорщина, керуючись ідеєю єдності 
угорської нації, несе відповідальність за долю угорців, які живуть 
за її межами. У кожного угорського громадянина є право на захист 
Угорської держави під час його перебування за кордоном» [34]), 
але й можливість відчути себе в Україні справжнім європейцем, 
який навіть може бути обраним до європейських структур, як це 
стало можливим цього року для українки (як стверджували ЗМІ) за 
громадянством і походженням, мешканки міста Берегове, викла-
дачки згаданого Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці 
ІІ Андреї Бочкор, яка перемогла на виборах від правлячої коаліції 
Угорщини – Християнсько-демократичної партії і альянсу «Фідес» 
(була дев’ятою у списку альянсу «Фідес»). Вочевидь, А. Бочкор 
має подвійне громадянство. У Європарламенті вона збирається 
«сприяти подальшій інтеграції України до Європейського Союзу… 
відображати інтереси угорської громади Закарпаття» [35]. Особа не 
зрікається українського громадянства і цим створює для держави 
новітню проблему: класифікувати її вчинки як зраду і застосову-
вати ті чи інші репресії, чи ж розглядати «випадок Бочкор» як 
форму новітніх позитивних можливостей: бути присутньою у 
європейських політичних механізмах і таким (легітимним з точки 
зору Європи) способом – через своїх окремих громадян-європарла-
ментарів? Та це питання не має простої відповіді. Відповідь 
залежатиме від багатьох чинників, які впливатимуть у подальшому 
на «мозаїку життя» й України, й Угорщини, і Європейського 
Союзу загалом.  

 Давньою проблемою для України залишається те, що частина 
угорців Закарпаття «самозамкнулася» (термін Р. Офіцинського), 
вдаючись до самоізоляції. Орієнтуючись на Угорщину, вони не 
вивчають і, відповідно, не знають української мови, не беруть 
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участі в українському житті, дотримуються неукраїнських звичаїв і 
традицій і фактично живуть заради іншої держави, формально 
залишаючись громадянами України. 

Варто звернути увагу й на ще один промовистий момент: за 
результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року в 
Україні, у Закарпатській області, була зафіксована присутність 286 
громадян, які не вказали (під час перепису) своєї національності 
(етнічного походження), що дозволяє, з одного боку, говорити про 
їхню етнічну маргінальність [36], а з іншого – твердити, що гро-
мадяни, які (під дією тих чи інших чинників) не усвідомлюють 
своєї національної (етнічної) ідентичності, є досить своєрідним 
людським ресурсом, на який за певних обставин і, зокрема, після 
відповідної інформаційно-пропагандистської обробки, можуть 
претендувати країни-сусідки, переформатовуючи їхню громадян-
ську ідентичність.  

Інший проект – Велика Румунія, що був реалізований за часів 
Королівства Румунія (1881 – 1947), який нині також зорієнтований 
на територіальний приріст і поповнення людського ресурсу країни. 
Нагадаю, що ще 1918 року до Румунії відійшли такі українські 
регіони, як Бессарабія та Буковина. Під тиском СРСР у 1940 році 
від Бессарабії і Північної Буковини Румунії довелося відмовитися, 
але наступного року – вдалося повернути і створити дві провінції: 
Бессарабію, до якої увійшли правобережна частина Молдавської 
РСР, частини Одеської та Чернівецької областей УРСР, та Трансні-
стрію у складі лівобережної частини Молдавії (Придністров’я) й 
частини Одеської, Миколаївської та Вінницької областей України. 
Міфологізація свідомості зумовила ствердження румунів у пере-
конанні про те, що територія від Пруту до Південного Бугу (або й 
далі – до Дніпра) повинна мати румунську належність.  

Нині у полі зору «агресивного румунізму» – українська час-
тина Буковини й Бессарабія (частина Одещини), на румунізацію 
яких й спрямована дія політичного механізму. Найперше, його дія 
передбачає розширення в Україні кола осіб із подвійним грома-
дянством, чому сприяє прийнятий у Румунії ще 1994 року закон 
«Про громадянство», який дозволяє отримати паспорт країни всім 
етнічним румунам. Згодом набув чинності закон «Про репатріа-
цію», яким передбачається можливість придбання румунського 
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паспорта жителями усіх територій, що будь-коли входили до 
складу Румунії [34]. 

А між тим, за останні роки у пресі багато писалося про 
можливість придбання румунського громадянства на комерційних 
засадах, чим і скористалися десятки тисяч (!) і етнічних українців, і 
українських румунів: за деякими даними, на липень 2011 року в 
Україні мешкало 50 тис. румунських громадян [37]. Президент 
Румунії Траян Бесеску згодом повідомляв, що румунські паспорти 
вже отримали понад 100 тисяч жителів України [34]. 

Що стосується Української держави, то, перебуваючи у руслі 
«добросусідських відносин» з Румунією, вона створює школи з 
румунською мовою навчання (у Чернівецькій області, за деякими 
даними, приміром, у 2011 році нараховувалося 76 шкіл із румун-
ською мовою викладання і ще 13 – із румунською й українською 
[37]). Такі школи не тільки готують ресурс для румунських 
вищих навчальних закладів, але й потенційних громадян Румунії, 
оскільки в них фактично запроваджена система виховання, метою 
якої є формування і зміцнення румунського (а не українського) 
патріотизму з наймолодшого віку. А наслідком є те, що етнічні 
румуни, не маючи української громадянської ідентичності, є фор-
мальними українськими громадянами. Характерний момент: і 
територію України, яку замешкують, намагаються «позначати» як 
румунську. Про це свідчив, наприклад, той факт, що напередодні 
візиту Президента Януковича на Буковину (листопад 2011 року) у 
Чернівцях з’явилися листівки із написом румунською мовою 
«Тут Румунія» і «Бессарабія – це Румунія» [38]. Попри те, що на 
листівках бракувало вихідних даних друкарні, замовника та ін., 
однак була присутня адреса Інтернет-сайту поширеного в Румунії 
руху «Акція–2012» . У зв’язку з цим у медіях почали з’являтися 
твердження, що листівки могли бути своєрідним сигналом 

                                                 
 Рух Громадська платформа «Акція-2012» створено за підтримки уряду 

Румунії, у рамках якого об’єднано 33 неурядові організації Румунії, Молдови, 
Італії, Швеції, США та Канади для здійснення діяльності з відновлення «Великої 
Румунії» у кордонах 1918–1940 рр., у тому числі за рахунок територі України 
(Одеської, Закарпатської та Чернівецької областей). (http://vidido.ua/ 
index.php/pogliad/article/u_chernivcjah_zjavilisja_rumunomovni_ listivki_iz_napisom 
tut_rumunija/). 



0  

 44 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4-5(72-73) 

українській владі про продовження територіальних суперечок між 
двома країнами (як це було з шельфом навколо острова Зміїний). 
При цьому, що цікаво, появу листівок дехто розглядав, радше, не 
як політику румунського уряду, а як «дії певних осіб в Україні», 
які намагалися зіграти на напружених стосунках між двома 
країнами, наприклад, – «представники… нацменшини у нашому 
парламенті» [38]. 

 Не відмовляються від ідеї повернення «своїх» земель («схі-
дних кресів») і поляки: у низці польських медій активно поши-
рюється і настійно пропагується ідея розпалювання, підживлення і 
підтримки сепаратистських настроїв у місцях компактного 
проживання в Україні етнічних поляків. Розрахунок однозначний: 
передбачається, що у перспективі останні виявляться досить 
підходящим «інструментом» для відновлення Польщі у кордонах 
до 1939 року. Тож українсько-польські стосунки неоднозначні: за 
всієї підтримки поляками України (в європейських структурах, у 
протистоянні з Росією) у розпал подій на Євромайдані у грудні 
2013, приміром, на телеканалі «MaxTV» у програмі «Чи можливе 
відновлення польських кордонів на Сході?» Маріуш Колонко 
запропонував скористатися ситуацією в Україні для реалізації 
проекту мирного приєднання українських територій до Польщі за 
допомогою таких засобів: 

 – створення відповідного політичного клімату: незадоволення 
населення діяльністю центральних та місцевих органів влади, 
проведення протестних акцій, підтримка ідеї етнічного само-
визначення національних меншин тощо; 

– створення економічної зацікавленості шляхом демонстрації 
у мас-медіа економічних переваг Польщі (зокрема, вищого рівня 
життя та ін.); 
                                                 

 Стосунки між Україною і Румунією загострилися у період 2004–2009 років, 
коли Міжнародний суд ООН розглядав позов про належність острова Зміїний у 
Чорному морі. Румунській стороні вдалося виграти процес, здобувши частину 
континентального шельфу, багатого на корисні копалини. У 2010 році Румунія 
натякнула, що може претендувати на острів Майкан, господар якого фактично 
контролює судноплавство на Дунаї. 

 Маріуш Колонко – один із провідних польських журналістів, лауреат 
численних міжнародних та польських нагород у галузі журналістики. 
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– спрощення процедури отримання «Карти поляка», яка 
забезпечує пільговий режим перебування та праці на території 
Польщі осіб, які ідентифікують себе поляками (передовсім – пу-
блічно, навіть за умови відсутності прямої кровної спорідненості, 
реєструють себе в офіційних документах та під час проведення 
перепису населення як особи польського походження), і передба-
чає спрощену процедуру оформлення віз з правом постійного 
проживання в Польщі тих громадян України, які живуть і зареєс-
тровані в областях, що були частиною Польщі до 1939 року;  

– ініціювання проведення плебісциту: всенародного голо-
сування з приводу визначення належності конкретних територій 
або подальшої політичної долі держави, де свою роль і повинні 
відіграти пропольськи налаштовані громадяни, які підтримува-
тимуть ідею об’єднання з Польщею [39]. За деякими даними, «про-
позиція» знайшла «широкий позитивний резонанс» у польському 
суспільстві: станом на 16 січня 2014 року у мережі YouTube її 
переглянуло понад 375 тис. користувачів [39]. 

Таким чином, представники польського інтелектуального се-
редовища інтенсивно працюють над розробкою стратегії і тактики 
руйнування України як держави і «повернення кресів». Відбу-
вається пошук інструментарію, який виявиться привабливим для 
тих, хто хоче «відчути себе поляком» й у перспективі – здобути 
громадянство Польщі.  

Зрештою, варто звернути увагу й на ще один важливий момент, 
пов’язаний зі згаданою військовою окупацією Росією Криму, вій-
ськовою інтервенцією у східні області України, який свідчить не 
тільки про злам «ялтинської, 1945 року, картини світу» чи «гельсін-
ської, середини 1970-х років» про те, що традиційні договори (про 
«вічну дружбу, братерство і співробітництво») і меморандуми (про 
«забезпечення–поважання–підтримку») – справа минулих днів, а 
про те, що «українська криза» – зсув у планетарному масштабі, 
наслідком якого будуть, з-поміж іншого, і нові трактування і мірила 
громадянства. У тому числі й українського. 

Вищевикладене дозволяє твердити:  
– українська громадянська ідентичність – складний політи-

чний феномен, що базується на знанні (про минуле і сучасність), 
                                                 

 «Карта поляка» розрахована на мешканців Білорусі, Литви, Росії, України. 
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свідомісно-ціннісних пріоритетах і настановах, емоційних орієн-
тирах і реакціях, що зумовлює її певну пластичність під впливом 
синергетичної (кооперативної) дії зовнішніх і внутрішніх чинни-
ків, що призводить як до руйнування української громадянської 
ідентичності, так і постійного її відтворення (про що свідчить не 
тільки факт існування України як держави, але й наявність 
«українських громадян»);  

– громадянська ідентичність українців упродовж усіх років 
незалежності перебувала і перебуває під постійним і потужним 
впливом сусідніх держав, з якими межує Україна, і, зокрема, Росії, 
Угорщини, Румунії, Польщі, що зумовлюється, з-поміж іншого, 
боротьбою за ресурси (територіальні, людські та ін.), яка розгор-
тається у сучасному світі; 

– аналіз політичних механізмів впливу на представників етні-
чних меншин в Україні дозволяє говорити про окреслення кількох 
тенденцій: 

а) ці, використовувані впродовж більше ніж двадцять років, 
політичні механізми не були сталими: відбувалося/відбувається 
їхнє постійне ускладнення,  

б) найбільш агресивними за характером є механізми, викорис-
товувані Росією: їхніми складовими є як ідейно-політичні інстру-
менти (про що свідчить аналіз заяв російських високопосадовців, 
російська медіа-пропаганда, кінематограф та ін.), так і суто силові 
(від насильницького «присвоєння» російського громадянства вій-
ськовим на початку 1990-х років до окупації українських територій 
і «обернення на росіян» мешканців Криму навесні 2014 року), 

в) попри те, що за всі роки української незалежності Польща, 
Угорщина, Румунія відкрито не демонстрували претензій на люд-
ський ресурс України, однак з початком ХХІ століття дії, спрямовані 
на зміну національної (етнічної) ідентичності українських громадян 
активізувалися і, зокрема, за допомогою механізму подвійного гро-
мадянства. Ідейна складова (повернення Польщі «східних кресів», 
відновлення «Великої Угорщини» чи «Великої Румунії») актуалізу-
валася серед представників політичних і громадських кіл вище-
згаданих держав з початком російської окупації українських земель: 
вона стала підґрунтям для розробки сценаріїв порушення терито-
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ріальної цілісності і суверенності України, насильницької зміни гро-
мадянської ідентичності українців,  

г) ускладнення закордонних політичних механізмів впливу на 
політичну свідомість громадян України відбувається за рахунок, 
по-перше, акцентування «позитивної пропозиції» – польське гро-
мадянство подається як вигідніше українського, оскільки дає 
ширші економічні можливості, угорське забезпечує входження у 
політичні структури Європи, обидва – забезпечують свободу 
пересування (через «відсутність кордонів» у зоні Шенгену) та ін. 
По-друге – шляхом своєрідного «перевизначення» понять і катего-
рій, як це має місце із «русским миром», творення якого відбу-
вається не на основі етнічності чи «позитивної пропозиції», але 
шляхом демонстрації готовності РФ «ковтати» усіх, хто володіє 
російською. Тобто у Росії не тільки своя логіка «минулої історії», 
але й свої підходи до зміни сутності (змісту) понять для позначен-
ня і виміру сучасності, як і своя логіка конструювання майбу-
тнього. По-третє, перспективою «претензій на громадян» (які так 
чи інакше виказують країни-сусідки України) є претензії на тери-
торію нашої держави, підставою яких, у свою чергу, виступає 
історичний чинник – входження тих чи інших українських регіонів 
до Російської імперії, «Великої Румунії», «Великої Угорщини» чи 
сприйняття їх «польськими кресами», 

д) досить вагоме місце у політичних механізмах впливу на 
громадянську ідентичність українців (поряд із державною) посідає 
громадська складова: громадські організації, політичні партії (про-
російські і проугорські, найперше), церква (зокрема, УПЦ /МП/) 
активно залучаються до процесу реалізації державних програм 
(приміром, «повернення співвітчизників»), доктрин (захисту «рус-
ского мира»), про що дозволяють твердити конкретні дії і висло-
влювання їхніх представників,  

е) «розмиванню» української громадянської ідентичності 
сприяє політика своєрідної «консервації локального простору» 
(приміром, збереження совєтських назв вулиць, районів у Донець-
ку), політика «надлишкової пам’яті» (наприклад, збереження на 
території України понад 1300 пам’ятників і погрудь Леніну на 
кінець 2013 року), політика толерантного ставлення до підміни 
української ідентичності сурогатними – слов’янською, православ-
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ною, русинською, «русского мира» та ін., яка в одних випадках 
активно підтримувалася можновладцями на місцях, а в інших – 
толерувалася ними,  

є) колабораціоністська діяльність низки українських політиків; 
– сприйняттю зовнішньополітичних імпульсів по-своєму 

сприяє й Українська держава, уможливлюючи навчання й вихо-
вання представників національних меншин (не тільки угорської й 
румунської, але й російської – в Криму, на Донбасі) поза україн-
ським культурно-освітнім середовищем, що призводить не тільки 
до незнання української історії, традицій, звичаїв, але й мови і, 
відповідно, до мінімізації каналів комунікації між громадянами і 
державою. Держава фактично створює умови, які сприяють 
формуванню людей з «умовною» українською громадянською 
ідентичністю;  

– наслідками «умовної», «ситуативної» громадянської іден-
тичності стають такі явища, як подвійне громадянство, еміграція 
на «батьківщину», «замкнення» у локальному (регіональному) 
просторі на території України (приміром, українських угорців); 

– подвійне громадянство, як у «випадку Бочкор», – новітній 
феномен, який свідчить, що порушення українського законодав-
ства є прийнятним для європейських політичних механізмів, забе-
зпечує «українську присутність» у цих, останніх, і є для України, 
вочевидь, тим викликом із Заходу, вплив якого у наступний період 
розвитку державності буде посилюватися, що вимагатиме пере-
гляду засад ідентичності українських громадян; 

– люди без національної/етнічної ідентичності, наявність яких 
в Україні (зокрема, у Закарпатті) продемонстрував ще перепис на-
селення 2001 року, є іншим новітнім феноменом, який несе у собі 
певні загрози, оскільки такі особи можуть бути легкою здобиччю 
для ідеологічно-пропагандистської обробки (зокрема, обробки 
їхньої свідомості) сусідніми державами заради «вилучення» цього 
людського ресурсу на свою користь. 

Гідно і впевнено протистояти зовнішнім впливам Українська 
держава зможе лише за умови розробки і втілення стратегії захисту 
громадянства, у тому числі – його української громадянської ідентич-
ності. Утім, така «стратегія ідентичності» має враховувати не лише 
нинішній стан людського ресурсу на території України чи сього-
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часну політику держав-сусідок, але й ті регіональні і планетарні 
зсуви, що відбуваються нині під тиском російської військової інтер-
венції на територію України: поняття «російсько-українська війна» 
(у разі лише словесного «занепокоєння» Європи й США, їхньої віри, 
що «Путін не варвар») за кілька місяців уже здолає, власне, 
«російсько-українські межі», за якими – нові реалії (у всіх сенсах). 
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Лариса Нагорна 
 

ВІД РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКЗАЛЬТАЦІЇ  
ДО СОЦІАЛЬНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ: 

 КРИЗА ТРАДИЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ  
СОЦІАЛЬНО-КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 

 
У статті представлені міркування автора щодо сучасної 

соціальної й політичної ситуації в Україні та можливостей її 
аналізу засобами оновленої соціально-конфліктологічної діагнос-
тики. Автор обстоює точку зору, за якою політична напруга й 
розширення зон соціальної деградації є насамперед результатом 
глибокого ціннісного конфлікту й ідеологічної поляризації в 
українському соціумі.  

Ключові слова: соціально-конфліктологічна діагностика, 
революційна екзальтація, соціальна деструкція, ціннісний кон-
флікт, збройне протистояння. 
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Larysa Nahorna. From revolutionary exaltation to social des-
truction: the crisis of traditional parameters of social-conflict diagnostic.  

The article presents the author’s consideration about political and 
social situation in contemporary Ukraine and resources of its analysеs 
by means of renovation social-сonflict diagnostic. The author justify the 
view that social tension and widening the zone of social degradation 
first of all is the result of deep value’s conflict and ideological 
polarization of Ukrainian society. 

Key words: social-conflict diagnostic, revolutionary exaltation, 
social destruction, value’s conflict, armed counteraction. 

 
Кінець 2013 і перша половина 2014 р. увійдуть у новітню 

історію України як час завищених очікувань, розвіяних ілюзій, 
несправджених надій. Те, що починалося на київському Майдані 
як «революція гідності», обернулося в кінцевому рахунку не лише 
територіальними, але й людськими втратами, розбалансуванням 
економічних і соціальних зв’язків, поглибленням кризи довіри на 
всіх рівнях. Ідентифікаційна криза сягнула масштабів соціальної й 
екзистенційної з ознаками гострого протиборства групових інтере-
сів, загальної невизначеності, відчуттям соціальної незапитаності у 
більшості громадян, застосуванням агональної лексики у побуто-
вому й політичному спілкуванні. Знов, як і у пріснопам’ятні 90-ті, 
люди опинилися перед проблемою елементарного виживання – 
тепер уже не лише у переносному, але й у буквальному значенні 
цього слова. За умов фактичної війни суспільство швидко ради-
калізується, що підтвердили, зокрема, й результати президентських 
і місцевих виборів.  

Сказаним не хотілося б руйнувати позитивний імідж Майдану 
як такого. «Майданна» ейфорія – це зрозуміла реакція людей на 
нововідкриту можливість не віртуального, а реального спілку-
вання, такої діалогічної взаємодії, в якій знаходиться місце для 
вияву кращих людських якостей – взаємодопомоги, непідробного 
співпереживання, своєрідного змагання у витривалості й доланні 
страху. Сказане на Майдані слово, якщо воно щире й підкріплене 
бодай мінімальною дією, не провисає в пустоті, знаходячи відгук у 
тисячах сердець. Інша річ, що за «чисту монету» тут може зійти й 
добре замасковане лицемірство. Живучим у такій атмосфері вияв-
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ляється й вірус «перенесення провин» – людям, які потягнулися до 
активної участі у політичному житті, буває важко повірити, що 
ними вкотре маніпулюють. 

Під час революції або її імітації великі групи людей перетворю-
ються з об’єкта впливу на суб’єкт змін, в яких примхливо перепліта-
ються пробудження громадянських ініціатив і найрізноманітніші 
соціальні негативи, аж до бандитизму й мародерства. Розлита у 
повітрі напруга знаходить свій вияв у своєрідному «броунівському 
русі» – люди дезорієнтовані, гасла або невиразні, або різноспрямо-
вані, дії здебільшого спонтанні з насильницьким підтекстом. Прояви 
сепаратизму, доведеного до абсурду деструктивного регіоналізму, – 
це здебільшого розплата за той вакуум, який упродовж 23 років 
влада вибудовувала між собою й соціумом. А ще – за невисокий 
професіоналізм політиків, що прийшли до влади на хвилі Майдану, і 
за їхню дивовижну здатність до запізнілих і неадекватних реагувань 
на виклики часу. Зрештою, «переключення режимів» створило 
такий ефект занурення у хаос, який дає підставу говорити про 
соціальну деструкцію як довготривалу системну ознаку, що 
об’єктивно провокуватиме конфлікти різної глибини й тривалості, 
своєрідну «партизанщину», ідентифікаційні кризи.  

Нині саме час осмислити ситуацію в усій її складності й не-
визначеності, відмовляючись по можливості від спрощених моде-
лей перебільшення впливу зовнішнього чинника. Справді, у тому, 
що Україна на світовій арені сьогодні постає переважно у ролі не 
суб’єкта, а об’єкта політики, є велика частка провин провідних сві-
тових гравців, насамперед путінської Росії. Але обмежитися лише 
констатацією цієї істини у конфліктологічній діагностиці було б 
очевидною помилкою. Україна опинилася у пастці, яку упродовж 
усіх років незалежності вибудовували клани й олігархи, керуючись 
егоїстичною логікою непомірного збагачення й гедоністських за-
доволень. Співвідношення сумарних доходів 10% найбагатших і 
10% найбідніших, яке у 2000 р становило 1:26, у 2006 р. сягнуло 
1:40 [1], але навіть за цих умов з настанням світової економічної 
кризи 2008 р. олігархат не перейнявся бодай утворенням нале-
жного стабілізаційного фонду. Прірва між апетитами елітних 
прошарків і можливостями основної маси громадян невпинно 
розширювалася, формуючи на масовому рівні переконання «так 
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далі жити не можна», вкладене у формулу «дістали!». Але спря-
мований своїм вістрям проти корупції масовий протест не зуміли 
очолити люди, заінтересовані у вкрай потрібних, не бутафорських, 
а реальних реформах. Натомість політичний подіум освоїли такі 
самі олігархи, хоч і іншої політичної орієнтації. На хвилі доведеної 
до абсолюту революційної екзальтації вони доволі легко здобули 
владу, частково легітимізовану підтримкою Заходу. 

Утім, щоб добратися до витоків трагедії, яка спіткала україн-
ський народ, варто насамперед шукати відповідь на питання: чому 
так бездарно розтраченою виявилася потужна енергія масового 
спротиву? І чим взагалі небезпечна революційна екзальтація, ба-
зована на очікуванні раптових позитивних змін? Тут, очевидно, не 
зайвим буде нагадування про досвід радянської пропаганди, яка 
вміло експлуатувала ідею прогресу для конструювання примар-
ного права колишніх знедолених «вершити суд історії». Револю-
ційна екзальтація постійно підживлювалася логікою двоємислення, 
пошуком зовнішнього ворога, грою на удаваному патріотизмі. А 
ще – системою дрібних подачок і постійним прославлянням одно-
стайності у думках і вчинках.  

Існують загальні закономірності еволюції революційних си-
туацій, перевірені досвідом «арабської весни», а тепер уже почасти 
й логікою розвитку вітчизняної «майданної» реальності. Революції 
у наш час починаються під ліберально-демократичними гаслами 
повалення авторитарних режимів – з апеляцією до «волі народу» 
як джерела легітимації. При цьому націоналізм, що в ідеалі висту-
пає як теоретичний виклик лібералізмові, легко уживається з 
власним антиподом. Не відмовляється він і від позірної «лівизни», 
вправно граючи на соціальних очікуваннях знедолених людей. 
Зрештою, не в останню чергу завдяки широкому використанню со-
ціальних мережевих технологій, «революціонери» доволі швидко 
досягають заявлених цілей. Але після формальної перемоги по-
чинаються збої, утворюється ціннісний вакуум. Ним насамперед 
намагаються скористатися радикали, для яких політична розправа з 
представниками поваленого режиму уявляється важливішою, ніж 
реалізація задекларованої програми реформ. Професіоналів повсю-
дно відсторонюють, часто за допомогою прямого насильства, не 
лише від влади, але й від діяльності у сфері економіки, освіти, 
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культури. Ті, хто приходить їм на зміну, як правило, займаються 
імітацією бурхливої діяльності, а позбавлена керованості система 
поволі занурюється у хаос. Незгодні з політикою нових правлячих 
режимів потрапляють у категорію ворогів, і якщо у боротьбі з 
ними використовується зброя, це неминуче справляє на соціум 
деморалізуючий вплив. 

Націоналізм як ідеологія, незалежно від того, «консерватив-
ний» він чи «реформаторський», схильний до перебільшення свого 
впливу і переоцінки можливостей нав’язування власної аксіо-
логічної системи усім незгодним. У нашому випадку ця переоцінка 
виявилася насамперед у небажанні переможців рахуватися з 
регіональною строкатістю країни і з полярними ціннісними наста-
новами умовного Заходу й умовного Сходу України. Відкрите 
втручання Росії в ідентифікаційний конфлікт підігріло температуру 
протистояння до такої міри, коли головними аргументами у ньому 
стали взаємні звинувачення у фашизмі, а інструментом виходу з 
кризи – застосування зброї. Не вдаючись у тонкощі дефініцій і не 
намагаючись визначити вину кожної зі сторін, звернемо увагу на 
очевидний факт: у міру того, як на Сході діставала виразний гео-
графічний вимір зона екстремізму, соціум дедалі глибше занурю-
вався у «ступор взаємонерозуміння» і бездумного насильства. 

Як показала травнева трагедія в Одесі, в якій багато незрозумі-
лого й незбагненного, рівень деморалізації, насамперед у молоді-
жному середовищі, уже сягнув критичних величин. Люди поволі 
звикають до смертей і вже не реагують належним чином на нові 
спалахи насильства з обох боків; навпаки, можуть навіть неприхо-
вано радіти з приводу «знешкодження ворогів». На якомусь етапі 
серед протестуючих з’являється критична маса відвертих дема-
гогів, бандитів, мародерів. Сфера протистояння невпинно розши-
рюється, і людський розум часто виявляється не в змозі збагнути, 
що відбувається, кому потрібен безлад.  

Пояснення, як правило, хибують на спрощення: легше списати 
всі негаразди на зовнішнього ворога, ніж дошукуватися справжніх 
причин трагедій. А вони, в кінцевому підсумку, кореняться у 
несумісності цінностей і впливі неспівмірних культурних традицій. 
Утім, якщо не брати до уваги якусь подобу діалогу на влаштову-
ваних перед президентськими виборами круглих столах, серйозна 



0  

 56 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4-5(72-73) 

розмова про те, що ж змусило багатьох пересічних громадян, при-
наймні на першому етапі, підтримати вимоги сепаратистів, так і не 
відбулася. А спроби розв’язувати ціннісні конфлікти силою зброї 
рідко бувають успішними. 

Дезорієнтація у часі і в просторі – прямий наслідок екзальта-
ції. Швидко руйнується відчуття простору спільного досвіду – 
всього того, на чому у баченні Я.Ассмана базується взаємна 
довіра й система орієнтацій («коннективна структура спільного 
знання») [2]. Простір сам по собі стає агресивним; діаметрально 
протилежне ставлення до цінностей робить людей залежними від 
власного оточення аж до цілковитої втрати самостійності не лише 
в діях, але й у думках. За логікою М.Гайдеггера, таке «буття з 
іншими» означає або повне злиття з ними у нерозривній єдності, 
або цілковиту дезорієнтованість з відчуттям загубленості у 
чужому ворожому світі. Втрачаються критерії розрізнення добра і 
зла, відчуття свободи розмивається до освячення вседозволеності 
в ім’я «революційної доцільності». Відродження архаїчних та 
ірраціональних уявлень руйнує фундамент цивілізованого спів-
життя. Особлива смислова інтенція ґрунтується на культивуванні 
інтолерантності, загальної неприязні й схильності до «розрубу-
вання» вузлів засобами насильства. Адаптативні захисні реакції 
поступаються місцем реакціям опору, аж до збройного. Такий 
стан колективної фрустрації може тривати в активній фазі досить 
довго, але після неї неминуче настає фаза виснаження. На цій 
фазі слід очікувати значної активізації криміналітету, проявів 
аморалізму, соціального цинізму тощо. 

Наскільки дієвою за таких умов може бути соціально-полі-
тична діагностика у її звичному баченні? Як і у сфері медицини, 
для вже задавнених хвороб потрібна терапія, але її ефективність 
безпосередньо залежить від точності у визначенні діагнозу. В 
ідеалі за допомогою соціальної діагностики з’ясовуються механі-
зми цілепокладання, стратегії влади, темпоритми соціокультурних 
процесів, динаміка соціальної задоволеності, специфічність пове-
дінкових стратегій індивідів. Однак навіть у мирний час далеко не 
всі параметри соціальної ситуації та її суб’єктивного сприйняття 
легко піддаються оціночним вимірам. У кризові періоди, коли 
система регуляторних механізмів зазнає розбалансування, а рівень 
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амбівалентності на свідомісному рівні на порядок зростає, людина 
часто діє спонтанно, під впливом ірраціональних чинників. 

За таких умов традиційно застосовувані механізми соціальної 
діагностики вже «не спрацьовують». У зонах конфлікту можли-
вості соціологічних опитувань звужені до мінімуму, а неминучий 
«інформаційний шум» робить недостатньо дієвою ту систему 
індексів, що базується на визначенні у балах рівня життєвого задо-
волення, тривожності, деморалізованості, соціальної запитаності 
певних категорій населення тощо. У гостро кризових ситуаціях не 
досить інформативними стають і запропоновані соціальними пси-
хологами тести, на основі яких вибудовується кілька шкал задово-
лення індивіда життям (Index Life Satisfaction), визначається рівень 
соціального оптимізму. Потребують істотного коригування звичні 
уявлення про інституційні матриці та психофрактальні структури, 
які регулюють процеси самоорганізації та самоідентифікації у 
даному соціумі.  

Людина, яка потрапляє у фрактальні угруповання, породжені 
певною матрицею, автоматично включається в атмосферу запропо-
нованих нею смислів і правил гри. Природно, що обстановка постій-
них інформаційних атак і фактичної війни робить ці правила роз-
митими, а в оцінках починає домінувати афективний компонент. 
Явища «взаємонерозуміння» значно посилюють аномічну демо-
ралізованість, соціальний цинізм, провокують ксенофобські настрої. 
У цих умовах простежувані соціологами параметри соціальних змін 
і особливо поведінкових стереотипів можуть виявитися неточними. 

І все ж, на наше глибоке переконання, лише кваліфікована, ради-
кально оновлена соціально-конфліктологічна діагностика здатна сьо-
годні створити те операційне поле, на якому не лише визначати-
муться контури осмислення здобутків і трагедій, але й вимальо-
вуватимуться обрії майбутнього країни. На перший план виходить 
проблема об’єктивної інтерпретації того, що відбулося – зі з’ясу-
ванням мотивацій усіх протиборчих сторін на основі методик коре-
ляційного та регресійного аналізу, SWOT-аналізу тощо. Особливо ці-
кавим може виявитися простеження логіки переростання соціального 
активізму в екстремізм, філософії віктимності – у розгул насильства, 
використання сучасних каналів комунікації – у розширення простору 
дезінформації. Нові реалії створюються у процесі стрімкого й 
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неконтрольованого поширення інформації по блогосфері; у цьому 
зв’язку спеціального осмислення потребує феномен появи масової 
громадянської журналістики, де кожен блогер стає джерелом інфор-
мації. Істотного переосмислення потребуватиме, очевидно, сама кон-
цепція громадянського суспільства, в якому у процесі протистоянь 
намітилися різні течії – як легко простежувані, так і «підводні». Як, до 
речі, і концепт держави, яка теж не уявляється нині чимось одно-
спрямованим, бодай у цілях та інтересах. 

Доводиться із сумом констатувати, що процес атомізації віт-
чизняного соціуму з поглибленням усіх демаркаційних ліній досяг 
нині такого ступеня, за якого ціннісні конфлікти різних соціальних 
груп виливаються у цілковите несприйняття толерантності як 
принципу діалогічної взаємодії. Соціальна деструкція – це перехід 
соціальної напруги в активну фазу, яка супроводжується руйні-
вними викидами соціальної енергії з непередбачуваними наслід-
ками. На індивідуальному рівні цей стан проявляється таким 
обмеженням раціональності, коли людина слабо контролює свої 
вчинки і сприймає інакшість як джерело небезпеки. На соціально-
му – як доведене до крайньої межі незадоволення, яке найкраще 
передається поняттями «аномія» та «антиномічність» і яке вже 
само по собі провокує конфлікти, аж до збройних. На онтологі-
чному рівні аналітики такі лавиноподібні деструктивні процеси 
зазвичай не піддаються оцінці засобами формальної логіки. 
Мотиви тут проявляються невиразно, над наслідками взагалі не 
прийнято замислюватися. Реактивні механізми діють на приміти-
вному рівні («ми їм покажемо!»). Безкомпромісність зводиться у 
принцип, а нахил до ігнорування соціальних норм вкладається у 
формули «відплати» й «невизнання» всього і вся. 

Про причини, які призводять до такого стану, можна говорити 
безкінечно. І про стан соціального відчуження значної частини со-
ціуму, і про тотальну корупцію на всіх рівнях, незважену бюджетну 
й фінансову стратегію влади, протекціонізм у кадровій політиці, 
правовий нігілізм, судову сваволю. На такому ґрунті буйним цвітом 
розцвітають низхідна соціальна мобільність, конфліктна (негативна) 
активність, тиражуються ідеї жертовності й помсти. Конфліктологи 
оперують у цьому контексті теоріями відносної депривації, що вибу-
довуються в руслі розходжень між особистісними експектаціями та 
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ціннісними можливостями [3]. Доволі часто на масовому рівні 
виявляються настрої самоцільного відокремлення від держави, які 
сприймаються як сепаратизм. Якщо вони супроводяться насильс-
твом, то вкладаються у формулу тероризму. Насильство породжує 
нове насильство, а деструкція руйнує самі основи цивілізованості. 

У чому знаходить свій головний вияв соціальна деструкція? 
Насамперед у розхитуванні й руйнуванні основ солідарності на 
державному й територіальних рівнях. Люди не довіряють не тільки 
владі, але й найближчим сусідам, бо один лиш незбіг поглядів 
може спровокувати прояви агресивності. На перший план виходять 
найрізноманітніші зв’язки «за інтересами». Символи, знаки, симу-
лякри формують своєрідну «постмодерну солідарність», талано-
вито описану М.Маффесолі у книзі «Час племен». Суспільство у 
ній представлене як територіально розсіяна мікроплеменна мере-
жа, а своєрідний «неотрайбалізм» постає у вигляді символу спіл-
кування як самоцілі і доведеного до абсурду індивідуалізму [4]. 
Поведінкові стереотипи усталюються здебільшого на підвалинах 
«свободи без берегів», внаслідок чого простір конфліктності 
непомірно розростається.  

Лавиноподібні процеси, що відбуваються на наших очах у доне-
давна спокійній Україні, дедалі частіше розгортаються за логікою 
«екзальтації бою». Перебуваючи у стані фрустрації, протиборчі 
сторони втрачають здатність осмислювати будь-які наслідки влас-
них вчинків – від політичних до екологічних (до речі, проблема 
екологічних втрат і загроз поки що виразно не прозвучала у 
наукових дискурсах). Не осмислений належним чином і тривожний 
факт «мілітаризації» суспільної свідомості. Для значної частини 
людей війна перетворилася на спосіб існування, від якого важко 
відмовитися (не в останню чергу внаслідок відсутності роботи на 
місці постійного проживання). І хоч сьогодні вже ніхто не вірить у 
можливість «миттєвого ощасливлення» (навпаки, кожен бачить 
навіть на власному прикладі невпинне погіршення рівня життя), 
протестні настрої підтримуються й глорифікуються – попри те, що 
невпинно руйнують тканину цивілізованого співіснування. Ради-
калізм процвітає у своїх крайніх виявах, а це означає, що рівень 
свободи в країні, заради якої півроку стояв Майдан, і надалі матиме 
тенденцію до зниження.  
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За таких умов толерантності не вистачає нам не меншою мірою, 
ніж енергоносіїв. Але звичні заклики «жити дружно», навіть під-
кріплені яскравими флеш-мобами, сьогодні мають дуже обмежену 
сферу впливу. Насамперед тому, що маємо справу з ціннісним 
конфліктом, а цінності, як показав ще І.Берлін, бувають не тільки 
несумісними (incompatible), але й неспівмірними (incommensurable). 
Така неспівмірність неминуче обертається аморальністю й жер-
твами, бо кожна з протиборчих сторін намагається нав’язати іншій 
власну систему оцінок. Біограф І.Берліна Д.Грей називав цей 
феномен агональним лібералізмом – з відвертою дискримінацією 
тих ідей, які групі уявляються недостатньою мірою «правильними». 
Хоч історичним досвідом давно доведено, що всі претензії на не-
заперечну істину є фантазіями, а за кожним рухом до досконалості 
стоїть ризик нових втрат [5; 6].  

Ці рядки пишуться в останні дні травня, за умов, коли про-
тистояння на Сході України сягнуло апогею. Зрозуміло, що коли 
пропонований текст дійде до читача, ситуація вже буде іншою. Але 
в системі соціальної діагностики у фокусі уваги, ймовірно, ще 
довго перебуватиме аналіз впливу залишкової радянської системи 
цінностей на функцію регуляції суспільної поведінки й з’ясування 
джерел піддатливості значної частини громадян деструктивним у 
своїй основі гаслам екстремістів. Адже, як показав І.Кононов, саме 
соціальна система радянського зразка виховувала покоління прав-
дошукачів, які створювали складності для себе і для інших, при-
рікаючи себе на постійний конфлікт з оточенням. У прагматичних 
стосунках такі люди постійно стикалися з негативними ситуаціями, 
але етос героїчного, закладений у систему радянського світовідчут-
тя, спонукав до ціннісних макропозицій, базованих на максимах 
непримиренності. Коли ж з розпадом СРСР зазнала краху і випле-
кана в його надрах ціннісна система, почався перманентний процес 
звикання соціуму до різного роду соціальних патологій. Одночасна 
девальвація права й моралі формувала терпиме ставлення до 
злочинності, прагнення жити «за поняттями». У кризові моменти 
розвитку саме ці чинники сформували етос «революції домагань» 
(формула В.Магуна) з орієнтацією на спрощені ідеологічні штампи 
й споживацькі стандарти [7]. Чи не тому блискавично відродилися 
ідеологеми «народних республік», які вже майже століття пара-
зитують на максимах народовладдя?  
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Для пересічних громадян цей варіант «революційної екзаль-
тації» обертається не лише елементарними життєвими складнос-
тями й відчуттям страху на екзистенційному рівні, але й стресами 
та психічними розладами. Психіатри та психотерапевти прогно-
зують серйозні порушення психосоматичного стану у значної 
частини громадян, насамперед тих, які безпосередньо брали участь 
у подіях на Майдані, на Сході та Півдні України. Адже відомо, що 
адаптативні можливості пристосування до стресів з часом 
зменшуються. Показниками кризи свідомості й невротичних сим-
птомів виступають конфлікт інтересів, загальна невизначеність, 
домінування захисних функцій над функціями самовираження й 
самореалізації особистості. «Пік соціальної кризи характеризується 
зростанням песимістичних оцінок і настроїв, відмовами від пла-
нування майбутнього, відчуження від багатьох колективних форм 
життя, гострим переживанням втрати сенсу щодо найважливіших 
життєвих цінностей» [8]. У найближчому часі усе це здатне обер-
нутися не лише стресами, але й психічними хворобами.  

Утім, сьогодні уся Європа стикається з неабиякими проблема-
ми, на фоні яких і український досвід може видаватися обнадійли-
вим. Унаслідок травневих виборів до Європарламенту потрапили 
крайні праві – відверто неонацистська грецька та антисемітська 
угорська партії, і ця шокуюча обставина, на думку Тімоті Снайдера, 
має відкрити очі тим, хто вважав ознакою хорошого тону критику 
ймовірного фашизму післяреволюційної влади в Україні. Європа 
потребує енергії й ентузіазму людей, які не приймають свободу й 
порядок як даність, а готові працювати заради них. І у цьому 
відношенні приклад українців, які на своїх виборах годинами стояли 
в черзі під прапорами ЄС, має бути протиотрутою від сумнівів у 
можливостях об’єднаної Європи. Ніякий розпад не може бути 
гарною ідеєю, і тим «євроскептикам», хто мріє про повернення до 
нації-держави, варто нагадати про сумний досвід ХХ століття і про 
сьогоднішнє протистояння російській агресії в Україні. Якщо 
Україна, вважає Снайдер, дістане перспективу повноправного член-
ства в ЄС бодай у діапазоні десяти років, це стане потужним 
стимулом для її боротьби з корупцією і для припливу інвестицій. 
Для самої Європи це означатиме, що «європейські цінності не тільки 
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привабливі, але й ефективні. Європа потребує цього – не стільки, 
щоб нагадати іншим, як нагадати собі» [9].  

У тих, кому доводиться жити в зоні збройних конфліктів, 
оптимізму на порядок менше. За даними опитування, оприлюдне-
ними компанією TNS, діапазон думок мешканців східних регіонів 
щодо причин протестів справді вражаючий – 36% вважають їх 
організаторами російські спецслужби, 32% опитаних вважають, що 
протести організують мирні жителі, незадоволені економічною й 
політичною ситуацією в Україні; на думку 19%, акції викликані 
бездіяльністю влади. На те, що влада «не чує» вимог населення 
регіону, нарікають 15% опитаних. Прагнення досягти компромісу 
домінує, але 28% вважають його умовою негайне припинення 
військових дій і переговори з протестувальниками. Утім, надії на 
позитивний розвиток ситуації у найближчому майбутньому висло-
вили лише 19% респондентів; більш як половина опитаних впе-
внені у тому, що ситуація і надалі загострюватиметься [10]. 

Перед новообраним Президентом справді стоїть завдання без-
прецедентної складності – зняти агресію, міжгрупову й міжособис-
тісну напругу в регіоні можна лише філігранними заходами впливу 
на розум і емоції, чесною розмовою про політичну й екологічну 
прірву, в яку от-от може скотитися країна, з одночасною реаліза-
цією програми масштабних реформ. У цьому зв’язку неможливо 
переоцінити важливість скоординованих зусиль інтелектуалів, які 
повинні підказати владним структурам шляхи зживання інерції 
бездумного негативізму і незважених оцінок, виробити кращі 
критерії територіальної організації й місцевого самоврядування. 

Соціально-конфліктологічна діагностика в Україні, якщо 
вона має на меті дійове протистояння деструктивній активності і 
налагодження нормальної соціальної взаємодії на державному, 
регіональному, бізнесовому, особистісному рівнях, повинна чітко 
дотримуватися принципів об’єктивності й уникнення подвійних 
стандартів. Збройний конфлікт рано чи пізно закінчиться, але 
ознаки соціальної напруги можуть зберігатися досить довго. Тому 
уявляється надзвичайно актуальним відстеження в режимі моні-
торингу ймовірних чинників і зон напруги – з паралельним 
з’ясуванням не лише потенціалу соціальної деструкції, але й гли-
бинних причин, які її спровокували. Адже такі, деструктивні у 
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своїй основі, конфлікти завжди є багатофакторними, і важливо не 
піддатися спокусі спрощеного бачення їх рушійних сил. 

За таких умов важливо постійно тримати у полі зору фактор 
антиномічності суспільної свідомості – усі демаркаційні лінії у 
традиційно поляризованому (зазвичай у співвідношенні 50:50) 
соціумі в часи гострих криз поглиблюються аж до взаємовиключ-
ності. Особливо небезпечними можуть були наслідки розбалан-
сованості в системі «влада – бізнес – соціум». Як виявилося, 
вітчизняний бізнес все ще живе старими уявленнями про «демо-
кратичний транзит». Якщо боротьба проти корупції увійде в 
активну фазу, соціум нагадає бізнес-еліті про невідповідність її 
статків реальній ролі в державному будівництві і в соціальних 
програмах. Гадаємо, не випадково запропонована американським 
політологом Г.Хейлом «циклічна модель» для пояснення фено-
мену «кольорових революцій» орієнтує на відхід від модних 
донедавна транзитологічних парадигм і на врахування клієнт-
патрональних чинників, що детермінують поведінку місцевих 
еліт. Хоч у кінцевому рахунку долю країн на пострадянському 
просторі визначатимуть не «патрональні президентства», а стан 
політичної культури громадян. 

Можна припустити, що джин, який вирвався з пляшки, псува-
тиме настрій громадянам України ще досить довго і що після такого 
стресу завдання примирення частин поляризованого соціуму лиша-
тиметься складним. Тому таким важливим у соціальній діагностиці є 
завдання визначення ступеня вини й відповідальності кожного, а 
також міри участі у подіях «сторонніх гравців». Навіть на особистіс-
ному рівні ці завдання важкорозв’язні, але ж доведеться визначатися 
і з роллю держави та міжнародних інституцій, і з мотиваціями за-
лучення у політичний процес структур громадянського суспільства, 
політичних партій тощо.  

Наважуся повторити тут те, про що писала ще в 2011 році: від 
того, на яких засадах – національно-громадянських чи локально-
етнічних – вибудовуватимемо каркас ідентифікаційних практик, 
залежить майбутнє України як незалежної держави. І тут надзви-
чайно важливо уникнути нових спокус вироблення мобілізаційних 
технологій на ґрунті етнізації чи зведення будь-яких інших роз’єд-
нувальних мурів. Вирішення завдань створення політичної, полі-
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етнічної нації й дієздатного громадянського суспільства можливе 
лише на фундаменті інтеграційної політики, що гарантуватиме рівні 
можливості для задоволення інтересів і потреб усіх суспільних страт 
і етнічних спільнот з одночасним подоланням диспропорцій у тери-
торіальній організації, бюджетній та мовній політиці. Лише на 
такому, вільному як від проявів етнократизму, так і своєрідної 
«автоетнофобії» полі можна забезпечити адекватність українських 
реалій європейському політико-культурному простору [11]. 

Шукати відповідь на питання «що робити?» сьогодні на 
порядок важче, ніж три роки тому. Але поки вітчизняний соціум не 
знайде на нього задовільної відповіді, він не зможе назвати себе ані 
розвинутим, ані демократичним, ані соціальним суспільством. 
Вбачати вихід у нагнітанні розбрату й зведенні рахунків – значить 
неухильно наближатися до прірви. Вітчизняний інтелектуальний 
потенціал доволі потужний для того, щоб розстатися з інфанти-
лізмом безпорадності, перестати займатися з’ясуванням «хто 
більше винен». За великим рахунком, винні усі, отже, і шукати 
вихід треба разом. Завтра може бути запізно. 

 
_______________________________ 
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Олена Суший 
 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ЧИ ДЕРЖАВА,  
ЯКА НЕ СКЛАЛАСЯ, – УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ? 

 
Україна сьогодні сприймається західними політиками та 

експертами як суб’єкт геополітичних маніпуляцій та неспро-
можна держава. Політичні діячі Російської Федерації, ніби 
мантру, повторюють тезу, що Україна – як штучне утворення, 
яке стало самостійною державою лише внаслідок розпаду СРСР, 
– не володіє достатньою внутрішньою суб’єктністю для того, 
щоб вести самостійну гру. Що являє собою феномен «неспроможна 
держава» (Failed States)? Чому в сучасному світі нестабільність 
держав є більш серйозною загрозою безпеці, ніж можливе 
протистояння між державами? Наскільки об’єктивні політичні 
діячі (коментатори, журналісти) і яких цілей добиваються, 
навішуючи ярлики «недієздатна/неспроможна держава», «дер-
жава, що не відбулася»? Ці та інші питання автор аналізує в 
контексті сьогоднішньої ситуації в Україні. 

Ключові слова: національна безпека, неспроможна держава, 
суспільно-політична ситуація.  

Sushyi O.V. Failed state – Ukrainian context? 
Ukraine today is perceived by Western politicians and experts as the 

subject of various geopolitical manipulation as a failed state. Russian 
politicians, like a mantra, repeated the idea that Ukraine - as an artificial 
entity, which became an independent state only as a result of the collapse of 
the Soviet Union - does not have sufficient internal subjectivity in order to 
conduct an independent role. Why in the global world today the most serious 
security threats do not come from a possible confrontation between the states 
and the states themselves from the instability? How objective politicians 
(commentators, journalists) and what purpose they serve, «hanging a «label 
«dysfunctional / failed state»? These and other questions, the author 
analyzes in the context of the current situation in Ukraine. 

Keywords: national security, a failed state, socio-political 
situation. 

 
Сьогодні Україна переживає чи не найскладніший момент у 

новітній історії свого існування. Загрози національної безпеки, 
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втрати суверенітету і цілісності країни, політичній та економічній 
незалежності держави постали надзвичайно гостро, а очікування з 
приводу стабілізації ситуації є досить примарними. Ситуацію в 
країні непросто позначити одним словом. Конфлікт? Криза? 
Протистояння? Розкол? Війна? Як би ми не позначили події в 
Україні – вочевидь, це результат взаємного перетинання і впливу 
як внутрішніх чинників, так і зовнішніх впливів, унаслідок яких 
Україна сьогодні сприймається окремими міжнародними політи-
ками та експертами як суб’єкт геополітичних маніпуляцій та 
неспроможна держава.  

Так, Вацлав Клаус, колишній президент Чеської республіки, а 
нині – аналітик Інституту Вацлава Клауса, аналізуючи причини, які 
зумовили перебіг подій 2013–2014 рр. в Україні, наголошує: «Ук-
раїна у своєму нинішній формі – це значною мірою штучне утво-
рення, що стало самостійною державою тільки в результаті розпаду 
СРСР 20 років тому» [7]. Іншою тезою фактично винесено вирок 
українській державності: «...виникненню теперішньої драматичної 
ситуації насамперед сприяв очевидний політичний, економічний та 
суспільний провал України як самостійної держави» [8].  

Не применшуючи об’єктивність ризиків та загроз, які наво-
дяться у політичних коментарях Інституту Вацлава Клауса, при-
пускаємо, що їх відверто антиукраїнський тон навіяний, вірогідно, 
російською пропагандою. Як відомо, російський політикум багато 
років, ніби мантру, повторює тези, що Україна – штучне утво-
рення, яке стало самостійною державою лише внаслідок розпаду 
СРСР; начебто немає такої країни Україна, немає такої держави; 
вона нібито і не відбулася як держава, а отже, не володіє доста-
тньою внутрішньою суб’єктністю для того, щоб вести самостійну 
гру. На цьому, зокрема, наголошував президент РФ на саміті 
НАТО у Бухаресті в 2008 р.  

На тлі останніх подій, пов’язаних з анексією Криму, збройним 
протистоянням на Сході України, виникають сумніви в адекват-
ності та об’єктивності цих та подібних ним висловлювань. Проте 
зважаючи на те, що ситуація в Україні дедалі має конотацію з ви-
значенням «неспроможна держава», варто серйозніше поставитися 
до питань: що являє собою феномен «неспроможна держава» 
(Failed States)? Чому в сучасному світі нестабільність держав є 
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більш серйозною загрозою безпеці, ніж можливе протистояння між 
державами? Наскільки об’єктивні політичні діячі (експерти, комен-
татори, журналісти) та яку мету ставлять перед собою, навішуючи 
ярлики «недієздатна/неспроможна держава», «держава, що не 
склалася»? 

У 2004 р. відомий американський філософ, соціолог і футу-
ролог Френсіс Фукуяма у роботі «Сильна держава. Управління та 
світовий порядок у ХХІ сторіччі» писав, що після закінчення 
холодної війни слабкі і недієздатні держави, ймовірно, стали 
єдиною найсуттєвішою проблемою для міжнародного порядку. 
Події ж 11 вересня 2001 р. дали зрозуміти, що проблема слабких 
країн нині має безпосередній зв’язок з безпекою інших країн та 
міжнародною стабільністю [13, с.158]. У зв’язку з цими подіями у 
США та інших розвинених країнах Заходу набули значного 
поширення ідеологеми, пов’язані з обґрунтуванням законності 
застосування військової сили проти потенційно небезпечних й 
просто слабких держав, які виникли внаслідок краху колоніальної 
системи, досі не можуть стати державами в повному розумінні 
слова й несуть загрозу безпеці регіону. Для позначення подібних 
квазідержавних одиниць використовується термін «failed state» 
(«держава, що не відбулася/недієздатна/неспроможна держава»), 
яке на початку 1990-х рр. ввели у науковий та політичний обіг 
американські дослідники Джеральд Хельман і Стівен Ратнер [18]. 

Попри те, що в країнах Заходу було зроблено більш-менш 
успішні спроби надати поняттю «неспроможна держава» точний 
науковий зміст, на сьогодні не існує його універсального визна-
чення, що створює простір для різних смислових конотацій. Дос-
лідження цієї проблеми здійснюються за кількома пріоритетними 
напрямами: 

– взаємозв’язок «неспроможної держави» з ситуаціями внутрі-
шнього збройного конфлікту, політичної трансформації неопатрі-
моніалізму; 

– аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників виникнення неспро-
можності держав; 

– оцінка місця і ролі, «неспроможних держав» у системі 
міжнародних відносин і світової політики.  

Найчастіше термін «failed state» застосовують для позначення 
держав, що знаходяться в нестабільному, або «прикордонному», 
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стані, тобто балансують на межі економічної та політичної кризи, 
або тих держав, які тривалий час перебувають у стані деградації. 
Такий стан, згідно з Д.Тюрером, виникає внаслідок «розпаду держа-
вних структур, які забезпечують підтримку закону і порядку, що 
провокує і супроводжується «анархічними» формами внутрішнього 
насильства». Згідно з сучасними міжнародно-правовими нормами як 
«failed state» також розглядаються держави з «агресивними, волюн-
таристськими, тиранічними або тоталітарними» режимами [21].  

Процеси розпаду держави та занепад державності, за словами 
У.Шнеккера, спостерігаються там, де державні інституції «втра-
тили або не набули управлінської здатності у головних сферах 
компетенції» [15]. Німецький дослідник визначає три засадні 
функції держави, які становлять основу сучасної державності, а 
саме: монополія на застосування сили; надання державних послуг 
в різних сферах, а також механізми розподілу економічних ре-
сурсів; участь населення в політиці і процедурах прийняття 
рішень і стабільність політичних інституцій. Відповідно, кожна з 
означених функції має індикатори, якими визначають ступінь 
ерозії державності.  

Монополія на застосування сили передбачає контроль (дер-
жави) над територією та її ресурсами за допомогою збройних сил 
та здатність державної армії/поліції щодо врегулювання локальних 
конфліктів або роззброєння приватних структур, які застосовують 
силу. Відповідно, показниками втрати або відсутності цієї функції 
є брак контролю над всією державною територією; недостатність 
контролю над зовнішніми кордонами, велика кількість і політична 
значущість приватних структур, які застосовують силу (у тому 
числі організована злочинність); розпад державного апарату 
безпеки («приватизація зверху»); озброєння населення; регулярні 
випадки самосуду; високі і зростаючі показники злочинності. 

Здійснення державою своїх основних функцій у різних сферах 
суспільного життя (ринок праці, освіта, охорона здоров’я, охорона 
навколишнього середовища, розвиток інфраструктури тощо) та 
механізми розподілу економічних ресурсів – сфери, що фінан-
суються за рахунок державних доходів (митні мита, податки, збори 
тощо), є критеріями соціально-орієнтованої держави. Її деградацію 
визначають такі індикатори, як: систематичне відмежування пев-
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них груп населення від економічних ресурсів; глибокі економічні 
та/або валютно-політичні кризи (наприклад, криза пенсійної сис-
теми); значні недоїмки податків або митних платежів, багаторазове 
оподаткування (державними та приватними структурами); слабкий 
перерозподіл; незначні державні витрати; зростаючий розрив між 
бідними і багатими; масове безробіття; зубожіння сільського насе-
лення (розрив між містом і селом); погіршення інфраструктури, 
системи освіти та охорони здоров’я, екологічна деградація тощо. 

Політичний устрій держави характеризує міру залучення та 
форми участі населення в політиці і процедурах ухвалення рішень, 
стабільність політичних інституцій, якість правової держави і пу-
блічного управління. Індикаторами дисфункції виступають: поси-
лення авторитарних або олігархічних структур прийняття рішень, 
репресії проти політичної опозиції, фальсифікація результатів 
виборів, виключення певних груп населення з участі в політиці 
(наприклад, меншин), порушення прав людини (катування), від-
сутність незалежної юстиції, колапс державного управління, а 
також високий ступінь корумпованості. 

Згідно з окресленими вище основними функціями держави 
У.Шнеккер виокремив три групи держав, які потрапляють до зони 
ризику: «слабкі держави» (weak states), «деградуючі або неспро-
можні держави» (failing states) і власне «держави, що не відбулись 
або розпалися» (failed states). У держав, що належать до останньої 
групи, відсутні в будь-якій значній мірі жодна з трьох функцій, 
внаслідок цього можна говорити про повний крах або колапс 
державності. 

Таким чином, поняття «держава, що не склалася»/«недієздатна 
держава»/«неспроможна держава» застосовується для позначення 
ситуації занепаду/руйнування/краху держави, коли держава не ви-
конує свої основні функції щодо гарантування безпеки і розвитку, 
не здатна здійснювати ефективний контроль над своєю територією 
та її кордонами. У такому стані держава не може відтворювати 
умови свого існування, хоча деякі елементи держави можуть про-
довжувати своє існування.  

Починаючи з 2005 року Дослідницька програма американ-
ського Фонду миру (The Fund for Peace) та політологічний журнал 
Foreign Policy оприлюднюють Індекс недієздатності держав (Failed 
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States Index). У 2014 р. його перейменовано в Індекс крихкості 
держав (The Fragile States Index). Індекс оцінює більше ста країн, 
презентуючи рейтинг ефективності державних систем, здатність (і 
нездатність) влади контролювати цілісність території, а також 
демографічну, політичну та економічну ситуацію в країні [17]. 
Передбачається, що нестабільні країни, послуговуючись цим 
рейтингом як порівняльним інструментом для аналізу проблемних 
моментів своєї політики, оцінки ризиків та прогнозування внутрі-
шньодержавних процесів, матимуть додатковий ресурс для роз-
робки стратегій запобігання та зменшення ймовірності виникнення 
конфліктів на своїй території. Втім, проблема «неспроможних 
держав» як виклик міжнародній безпеці продовжує лунати у 
виступах політичних діячів та експертів.  

Так, на межі XX–XXI ст. держави, визначені як «failed state», 
були названі правлячими колами країн Заходу (насамперед США і 
Великобританії) розсадниками тероризму, загрозою світовій спіль-
ноті. Це стало важливою частиною обґрунтування введення військ 
в Афганістан, а потім в Ірак. У 2006 р. поняття «failed state» 
використовувалося для обґрунтування введення австралійських 
військ в охоплений безладами Східний Тимор. «Неспроможні 
держави» згадано як одну з нових загроз у Стратегії національної 
безпеки США від 1999 р., а в Стратегіях від 2002, 2006, 2009 рр. 
такі держави віднесено до розряду безпосередніх загроз націо-
нальній безпеці США [20]. У Стратегії безпеки Євросоюзу 2003 р. 
недієздатні держави названо тривожним явищем, що підриває світо-
вий державний порядок та посилює регіональну нестабільність [5]. У 
доповіді Групи високого рівня з питань загроз, викликів і змін 
«Більш безпечний світ: наша спільна відповідальність» [1] серед 
нових загроз згадуються й «слабкі держави». До цієї проблеми 
також звернувся Генеральний секретар ООН Кофі Аннан у своїй 
доповіді Генеральній Асамблеї ООН «При більшій свободі: до 
розвитку, безпеки і прав людини для всіх», зазначивши, що доки 
існують слабкі держави, народи світу не зможуть жити в умовах 
безпеки, законності та розвитку [3]. 

У західноєвропейських експертних колах до категорії «недіє-
здатних» або «слабких» (failing/fragile states) переважно відносять 
держави третього світу, що нездатні до самостійного розвитку в 
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умовах глобалізації та загрожують міжнародній стабільності. Це 
території, які визнані як держави, але внаслідок різних чинників або 
на всій території цих держав, або на частині їх території відсутні 
будь-які інституційні утворення, здатні виконувати державні 
функції (передусім, щодо гарантування порядку і безпеки). Найчас-
тіше на таких територіях знаходять притулок терористичні групи, а 
в територіальних водах орудують пірати. Ці території використо-
вуються для здійснення незаконного обігу зброї, наркотиків і психо-
тропних речовин, работоргівлі та проституції тощо.  

З точки зору міжнародного права, зазначає А.Орбелян, терито-
рія «держави, що не склалася», немов би «чорна діра» на «міжна-
родно-правовій карті» світу. Фактично відсутні механізми примусу 
виконання зобов’язань на цій території, в тому числі і зобов’язань 
erga omnes (зокрема, зобов’язання щодо захисту прав людини і 
зобов’язання щодо боротьби з міжнародними злочинами). На таких 
територіях ускладнений контроль за дотриманням норм міжна-
родного гуманітарного права та міжнародного права, прав людини. 
Існують проблеми в міжнародно-правовому співробітництві в бороть-
бі з міжнародними злочинами, проблеми з реалізацією міжнародно-
правової відповідності тощо. Прикладом таких країн є Сомалі, 
Руанда, Гаїті, Ліберія, Конго, Сьєрра-Леоне, Афганістан та інші [9].  

Таким чином, стосовно інтересів гарантування міжнародної 
безпеки визначальним критерієм віднесення країни до групи 
неспроможних держав можна вважати наявність факторів, що 
справляють негативний вплив на зовнішній світ. Зокрема, такі 
«некеровані території» несуть явну і пряму загрозу миру і 
стабільності, вони найчастіше сприяють розростанню регіональ-
них конфліктів, а також залишаються потенційним джерелом 
конфліктів та гуманітарних катастроф у вигляді потоків біженців, 
вогнищ епідемій, голоду тощо. 

Є й інший план проблеми «неспроможних» держав, що хара-
ктеризує її як надуману та політично вмотивовану. На сторінці 
енциклопедії Вікіпедія зазначається, що суперечливість терміна 
«failed state» виникає з «політичних і військових наслідків навішу-
вання на державу ярлика «failed» – ігнорування законів і закликів 
його уряду, а також можливого збройного вторгнення ззовні, що 
саме по собі має «вкрай сумнівну законність» [16]. У багатьох 
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випадках це словосполучення залишається політичним ярликом, 
який навішують на противника, у тому числі з метою пропа-
гандистської кампанії для його дискредитації. Зокрема, поширення 
такої пропагандистської «тактики» дедалі частіше спостерігається 
на пострадянському, зокрема російському, політичному і політоло-
гічному дискурсі, де в загальнонауковому контексті фігурує термін 
«недієздатна держава», тоді як словосполучення «держава, що не 
відбулася» найчастіше фігурує у політичній риториці по відно-
шенню до колишніх союзних республік СРСР. 

Варто згадати виступ В.Путіна на саміті НАТО у Бухаресті         
4 квітня 2008 р., у якому президент РФ висловив своє бачення 
державних стратегій Грузії та України, а також порівняти промови 
російських політичних діячів щодо Грузії та України як «держав, 
що не відбулися». 

К.Затулін (2003 р.): «Насправді Грузія – класичний приклад 
держави, що не відбулася (fault state). У своїх масштабах Грузія 
ніколи раніше в незалежному своєму статусі не існувала. У нині-
шньому ареалі, в цих межах вона була вперше об’єднана тільки за 
Сталіна в Радянському Союзі. У той момент, коли окремі грузинські 
та негрузинські землі вступали до Росії в XVIII–XIX сторіччях, коли 
йшла громадянська війна в Російській імперії і після Жовтневої 
революції, кордони Грузії мало нагадували сьогоденні» [10]. 

В.Путін (2008 р.): «Україна, взагалі, складна дуже держава. 
Україна в тому вигляді, в якому вона сьогодні існує, вона була 
створена за радянських часів; вона отримала території від Польщі – 
після Другої світової війни, від Чехословаччини, від Румунії... від 
Росії величезні території одержала на Сході та на Півдні країни. Це 
складне державне утворення. І якщо ще внести туди натівську 
проблематику, інші проблеми, це взагалі може поставити на грань 
існування самої державності... Крим просто отримано Україною 
рішенням Політбюро ЦК КПРС. Навіть не проведено було держав-
них процедур по передачі цієї території...» [2]. 

Зазначимо, Грузія, яка у 2008 р. наполегливо рухалась у 
напрямі зближення з НАТО, за декілька місяців під час ескалації 
грузино-осетинського конфлікту зазнала потужної військової агре-
сії з боку Росії, а в рамках операції з примушення грузинської 
сторони до миру з’явилося дві нові невизнані держави – Південна 
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Осетія та Абхазія. Сьогодні Україна, просуваючись у напрямі євро-
пейської інтеграції, також зазнала з боку Росії військової інтер-
венції на Сході країни та анексії території АР Крим. 

Заслуговують на увагу погляди ідеолога неоєвразійства О.Ду-
гіна, які, видається, мають суттєвий вплив на формування поглядів 
політичних керманичів РФ. О.Дугін одночасно і у взаємозв’язку з 
поняттям «failed state» вживає й інший термін – «turn country» – 
«країна, призначена до розриву, країна з національною держав-
ністю, що не відбулась, яку надто пізно вже починати і для якої, за 
великим рахунком, немає жодних внутрішніх підстав для того, щоб 
її зберігати». І те, і те, на думку О.Дугіна (2004 р.), цілком 
стосується України: «Єдина Україна – це геополітичний нонсенс... 
Або вона повинна визначитися в євразійському напрямі, куди 
більшість її цивілізаційних територій тяжіють, або вона повинна 
бути розколота. Єдиної України, орієнтованої, інтегрованої на 
західну європейську цивілізацію, просто не може бути...» [14]. 

З погляду О.Дугіна (2006 р.), «держави, що не відбулися», не 
зможуть відбутися навіть у разі, якщо відмовляться від неконтрольо-
ваних ними або проблемних територій. Вихід для них, зрештою, 
один – злитися з Росією: «Велика Росія повинна включати в себе не 
тільки те, що відколюється від пострадянських держав, що не 
відбулися, які сліпо рвуться до НАТО, щоб згинути в атлантизмі та 
глобалізмі, втративши гідність, ідентичність і майбутнє. Велика 
Росія повинна включати і Молдову, і Грузію, і Україну, а не тільки 
Придністров’я, Південну Осетію чи Крим» [4]. 

Виходячи з наведених цитат, можемо зробити деякі попередні 
висновки: по-перше, жупел «держава, що не склалася» щодо 
окремих пострадянських країн несе в собі конотацію остаточного 
здійсненого факту. Така держава вже не відбулася і не відбудеться. 
Понад те, мається на увазі, що вона і не могла відбутися, оскільки 
була створена «штучно», а не таким собі «природним» шляхом, і 
тому не має і не може мати під собою реальної основи. По-друге, 
принципове розходження між сприйняттям «failed states» у Росії, 
порівняно з країнами західноєвропейського світу, полягає в тому, 
що в Росії ці характеристики щодо колишніх союзних республік 
сприймаються не з тривогою (як, наприклад, у ЮАР щодо Зімбабве, 
в Австралії щодо Східного Тимору), а з певним задоволенням.            
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По-третє, визнання факту, що у країн, які відокремилися від 
Радянського Союзу (а точніше – Росії), справи йдуть не дуже 
добре, породжує певне відчуття реваншу серед носіїв імперської 
системи цінностей, відповідно, прагнення підтримувати ідеальний 
образ «неспроможних сусідів» перетворюється на проведення 
практичного політичного курсу. Зрештою, за певних умов 
аргумент «держава, що не відбулася» може бути використаний для 
обґрунтування збройного вторгнення або іншого радикального 
втручання Росії у справи будь-якої з колишніх союзних республік.  

На тлі нинішніх подій в Україні можна припустити, що поява та 
активно поширювана ідеологема «Україна – неспроможна держава» 
була не стільки елементом інформаційної кампанії проти України, 
скільки важливою складовою інституціоналізації конфлікту в 
Україні, його легітимації в свідомості світової спільноти, російських 
громадян, а також проросійськи налаштованих верств населення 
України як процесу руйнування української державності. Тому, 
вважаємо, питання не в тому, чи має Україна державність, а в у 
контексті, в якому Україна подається як «держава, яка не склалася».  

У більшості міжнародних рейтингів Україна позаду всіх 
європейських держав і пострадянських країн. Згідно з рейтингом 
конкурентоспроможності ВЕФ за 2013–2014 рр. (Всесвітній еконо-
мічний форум в Давосі) Україна посіла 84, місце за конку-
рентоспроможністю серед 148 держав світу. Рік тому була на 73-му 
(за рік падіння відразу на 11 позицій). Сусіди України в рейтингу – 
Туніс, Гватемала, Уругвай і Молдова. Грузія, Росія і Казахстан 
розташовані в рейтингу значно вище. Найгірше в Україні йдуть 
справи з якістю державних інституцій (137-те місце з 148), макро-
економічною стабільністю (107-те), ефективністю товарних ринків 
(124-те), розвитком фінансових ринків (117-те). Низьку конку-
ренто-спроможність нереформованих українських підприємств 
частково пояснює низька готовність до технічних інновацій (94-те 
місце в світі). Погано з інноваціями і бізнес-ефективністю – 90-те 
місце у світі [19]. За рейтингом сприйняття корупції Транспаренсі 
інтернешнл Україна знаходиться на 144 місці з 175. На останніх 
місцях Україна в рейтингах судової системи, захисту власності, 
адміністративних процедур і тощо [6]. Згідно з «Індексом не-
дієздатності держав» (Failed States Index) Україна перебуває у групі 
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держав з рівнем стабільності нижче середнього – небезпечний 
рівень ризиків. У 2013 р. Україна посіла 117-ту позицію (у 2012 р. – 
113-ту, 2011 р. – 110-ту, 2010 р. – 109-ту) [16].  

Оцінюючи позиції України, укладачі «Індексу недієздатності 
держав» звертають увагу передусім на такі загрозливі для україн-
ської державності проблеми, як: роздробленість політичних еліт і 
пов’язані з цим проблеми з виборами та політичною конкуренцією; 
легітимність держави, у тому числі рівень корупції, ефективність 
уряду, рівень демократії і тіньова економіка. Ще одною загрозою 
для України названа зовнішня інтервенція. Мається на увазі, що 
держава не може досягти поставлених цілей на зовнішній і вну-
трішній аренах, а іноземні сили можуть впливати на процеси, що 
проходять всередині країни.  

Не буде перебільшенням сказати, що за роки незалежності в 
Україні відбулися істотні трансформаційні зміни в усіх сферах жит-
тя суспільства: в економіці, соціальній структурі, позаекономічних 
сферах, у свідомості та поведінці самих людей, проте ці зміни мали 
досить суперечливий характер. Головною причиною цих суперечно-
стей передусім була тривала економічна і політична криза, що 
переслідувала нашу країну багато років. Так, внаслідок невмілої 
економічної політики Україна за рівнем економічного розвитку 
посіла місце серед країн з найнижчим життєвим рівнем населення. 
Під впливом затяжної політичної кризи, яку можна назвати кризою 
офіційної влади України, катастрофічно впала підтримка громадя-
нами органів влади, люди припинили довіряти практично всім 
державним інституціям. Зрештою, криза державних інституцій та 
подвійний характер суспільно-владних відносин, олігархізація но-
менклатурно-бюрократичного прошарку та тягар інституційних пра-
ктик радянського минулого, декларативна риторика та формальна 
орієнтація на засвоєння нових принципів демократичного врядува-
ння спричинили нівелювання ціннісних засад соціальної справедли-
вості, а несправедливий перерозподіл суспільних благ породив у 
країні розкол між структурними шарами політичного простору – 
державою та суспільством. Цілком закономірно, що двадцятирічне 
нехтування потребою здійснення суспільних перетворень, яких 
вимагали українське суспільство і держава, врешті-решт призвело 
до деградації більшості важливих суспільних інститутів в Україні, 
погіршило ситуацію із забезпечення базових прав і свобод людини і 
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громадянина, поставило країну на межу втрати цілісності, зробило її 
вразливою щодо зовнішньої інтервенції [12]. Саме такий контекст й 
уможливив сприйняття України як країни, яка не склалася. 

Проте попри жорстку системну кризу, що Україна сьогодні 
переживає, передусім, кризу базових відносин у політико-правовій 
та соціально-економічній сферах, Україна відбулася як держава. 
Українці показали всьому світу, що права, свобода, гідність, неза-
лежність, громадянство, державність – цінності, за які люди готові 
віддавати свої життя. Але ситуація в Україні показала й те, що ці 
цінності є предметом маніпуляцій, торгів, більше того – відкритого 
нехтування. І якщо західному світу ще належить винести уроки з 
«ситуації в Україні», дати оцінку минулих і поточних подій, то 
Україна, сподіваємося, вже пройшла свою точку неповернення.  

Український народ, загартований кривавими протистояннями і 
енергією громадянської самоорганізації, Українська держава (і його 
політичне керівництво), що зазнала подих військової інтервенції та 
загрози втрати територіальної цілісності, українське суспільство, яке 
балансує на межі громадянської війни і розколу, – всім нам 
належить довести всьому світу і, перш за все, самим собі, що ми – 
українці, наша країна – Україна, Українська держава – єдина і 
неподільна, український народ готовий і може нести відпові-
дальність за майбутнє своєї країни. Тож, для успішного розвитку 
України в майбутньому немає іншого шляху, окрім здійснення 
системних реформ. Потрібна лише політична воля керівництва та 
активність її громадян, щоб Україна зайняла гідне місце серед 
найрозвиненіших держав Європи.  
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1. Более безопасный мир: наша общая ответственность: докл. Группы 

высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам / ООН. Генеральная 
Ассамблея. Сессия (А/59/565). – Нью-Йорк: ООН, 2004. – 121 с. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www1.umn.edu/humanrts/ 
russian/instree/Runhighpanelreport.pdf. 

2. Выступление Владимира Путина на саммите НАТО (Бухарест, 4 апреля 
2008 года) // Информационное агентство УНИАН. – 18.04.2008 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.unian.net/politics/110868-vyistuplenie-
vladimira-putina-na-sammite-nato-buharest-4-aprelya-2008-goda.html. 



 

 77 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

3. Доклад Генерального секретаря ООН «При большей свободе: к 
развитию, безопасности и правам человека для всех». Документ ООН 
А/59/2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ 
russian/largerfreedom. 

4. Дугин А. Приднестровье – авангард Большой России / А.Дугин // 
«Россiя». – 5–11.10.2006. – № 37(989) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://olvia.idknet.com/ol95-10-06.htm. 

5. Европейская стратегия безопасности: Безопасная Европа в лучшем 
мире. – Люксембург: Бюро официальных публикаций Европейских Сообществ, 
2009. – 43 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consilium. 
europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC7809568RUC.pdf 

6. Індекс корупції CPI-2013: Прес-реліз Україна // Громадська орга-
нізація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ti-ukraine.org/content/4052.html. 

7. Клаус В. Украина – искусственное образование: Политический 
комментарий Института Вацлава Клауса № 19 – к событиям на Украине / 
В.Клаус, И.Вайгль // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://inosmi.ru/sngbaltia/20140307/218287905.html#ixzz3SCHBktN9 

8. Клаус В. Давайте не допускать вульгаризации дискуссии об Украине. 
Политический комментарий Института Вацлава Клауса № 25 / В.Клаус, 
И.Вайгль // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inosmi.ru/ 
world/20140528/220637649.html#ixzz37Tv0RAj6 

9. Орбелян А.С. Некоторые вопросы применения вооруженной силы в 
связи с феноменом несостоявшихся государств / А.С.Орбелян // Материалы V 
Конверта РАМИ. Том 25. Международное право в XXI веке. – М: МГИМО – 
Университет, 2009. – С. 125–132.  

10. Официальный сайт Константина Затулина [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.zatulin.ru/index.php?&section=digest&id=102. 

11. При большей свободе: к развитию, безопасности и правам человека 
для всех: докл. Генерального секретаря ООН / ООН. Генеральная Ассамблея. 
Сессия (А/59/2005). – Нью-Йорк: ООН, 2005. – 80 с. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/270/80/ 
PDF/N0527080.pdf?OpenElement.  

12. Системна криза в Україні: передумови, ризики, шляхи подолання: 
аналіт. доп. / Я.А.Жаліло, К.А.Кононенко, В.М.Яблонський [та ін.]; за заг. 
ред. Я.А.Жаліла. – К.: НІСД, 2014. – 132 с. 

13. Фукуяма Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в 
XXI веке: [пер. с англ.] / Фрэнсис Фукуяма. – Москва.: Хранитель, 2006. – 220 с. 

14. Что будет, если Украина распадется? Выступление А.Дугина на 
радио «Эхо Москвы». 04.12.2004 / А.Дугин // Информационно-аналитический 
портал «Евразия». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.evrazia.org/modules. php?name=News&file=article&sid=2089. 



0  

 78 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4-5(72-73) 

15. Шнеккер У. Распад государства как глобальная угроза / Ульрих 
Шнеккер // Internationale Politik. – 2003. – №6. – С. 17–28. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://uchebana5.ru/cont/2614214-pall.html. 

16. Failed state // Wikipedia. The Free Encyclopedia [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Failed_state. 

17. Failed States Index 2013: The Book [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://library.fundforpeace.org/cfsir1306. 

18. Helman G.B., Ratner S.R. Saving failed states. (United Nations members 
must help failing nations) / Gerald B. Helman, Steven R. Ratner // Foreign Policy. 
– 1992. – № 89 (Winter). – Рp. 3–18. 

19. The Global Competitiveness Report 2013–2014 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitiveness 
Report_2013-14.pdf. 

20. The national security strategy of the USA, March 2006. P. 15 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.whitehouse.gov/nsc/ 
nss/2006/nss2006.pdf. 

21. Thurer D. The «failed State» and international law / D. Thurer // 
International Review of the Red Cross. – 1999. – №.836. – Рp. 731–761. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icrc.org/eng/resources/ 
documents/misc/57jq6u.htm. 

 

 
Ігор Рафальський 

 
CАМОВИЗНАЧЕННЯ ТА СЕПАРАТИЗМ. 

ПИТАННЯ ТЕОРІЇ 
 

У статті аналізуються теоретичні проблеми національного 
самовизначення у його взаємозв’язку з сепаратизмом. Досліджу-
ються різноманітні форми сепаратистських рухів, їх причини та 
можливі наслідки. 

Ключові слова: самовизначення, сепаратизм, сецесія.  
Rafalsky I. Self-determination and Separatism. Theoretical 

Approaches.  
This article analyzes the theoretical problems of national self-

determination in its relationship with separatism. We study various 
forms of separatist movements, their causes and consequences.  

Keywords: self-determination, separatism, secession. 
 
Право на самовизначення визнано в міжнародному праві, знахо-

дить своє відображення у Статуті ООН, у Заключному акті ОБСЄ. 
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Натомість право на відокремлення перебуває поза нормами між-
народного права. Народ може за своїм вибором реалізувати право 
на самовизначення за допомогою культурної автономії, феде-
ративних і конфедеративних державних утворень, національно-
територіальних одиниць, міждержавної інтеграції (з передачею 
наднаціональним структурам частини національного сувере-
нітету), повної незалежності [1]. Ті самі форми самовизначення 
виділяє і С. Римаренко, але при цьому він наголошує, що 
необхідно розмежовувати поняття «сепаратизм» і «самовизна-
чення» і в жодному разі їх не ототожнювати [2].  

Тут варто наголосити, що у сучасній науковій літературі 
бракує усталеної, чіткої, загальновизнаної термінології щодо зазна-
чених феноменів. З цього приводу російський дослідник С. Соко-
ловський досить слушно зазначає, що ані політологія, ані теорія 
міжнародного права не мають чіткого визначення сецесії, а 
практика визнання справедливості та обґрунтованості вимог щодо 
розриву зв’язків з уже існуючою національною державою з метою 
утворення самостійної держави залишається непослідовною. По-
над те, такі поняття, як «сецесія» і «сепаратизм», часто стають 
взаємозамінними, а словникові визначення обох понять майже збі-
гаються й зводяться до розриву зв’язків або припинення відносин. 
На його думку, такий стан пояснюється домінуванням універса-
лістських підходів у західній ліберально-демократичній політології 
60 – 70-х років XX ст., яка ігнорувала етнічні аспекти суспільно-
політичного життя поліетнічних країн. І тільки наприкінці 1990-х 
років почали з’являтися спеціальні наукові праці, де робилися 
спроби аналізу й пояснень етнополітичних процесів, зокрема дез-
інтеграційних [3]. Показово, що впродовж останніх років кількість 
зарубіжних публікацій з цієї проблематики помітно зросла. 
Йдеться, перш за все, про праці Р. Гангули та Дж. Макдаффа 
«Етнічний конфлікт та сецесіонізм…» [4], Дж. Соренса «Сеце-
сіонізм, ідентичність, інтерес та стратегія» [5], Дж.-П. Кабестана та 
А. Павковича «Сецесіонізм та сепаратизм в Європі та Азії» [6] 
тощо. Автори зазначених видань дійшли майже одностайних вис-
новків, що «кордони між сецесіонізмом і сепаратизмом часто є 
нечіткими та розпливчастими і в багатьох випадках дослідження 
сецесіонізму зводиться до дослідження сепаратизму і навпаки». 
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За твердженням В. Дівак, в етноконфліктології сепаратизм 
розглядається як більш широке поняття, ніж сецесія, що охоплює 
різноманітні випадки політичного відчуження від центральної 
влади та ослаблення контролю цієї влади на певній території. 
Сепаратизмом (сепаратистською ідеологією) нерідко називають 
вимоги додаткових прав з боку регіональних (національних) еліт 
або автономності прийняття рішень у певних сферах. «На відміну 
від сепаратизмy, – зазначає вона, – сецесія є вужчим поняттям і 
означає вимогу формального виходу з держави, розриву зв’язків із 
центральною владою з боку якоїсь частини державного утворення 
на підставі прагнення до створення суверенної держави. За таких 
умов стає очевидним, що рухи за відокремлення (сецесію) і сепа-
ратистські рухи можуть легко переходити одне в одне на різних 
етапах своєї еволюції, а їх лідери можуть змінювати цілі, свідомо 
або несвідомо маніпулюючи змістом цих понять. Кардинальною 
розбіжністю між обома поняттями залишається визнання або 
невизнання легітимності центральної влади» [7].  

Цікавою є точка зору І. Соболєвої: «Право націй на само-
визначення поєднує у собі не тільки право на відокремлення і 
утворення самостійної суверенної держави, а й право на об’єднан-
ня з іншими націями за загальною згодою, яке при цьому не є юри-
дичною підставою для зміни існуючих кордонів» [8, с. 12]. По суті, 
тут пропонується дати можливість представникам однієї нації, що 
живуть у різних державах, самовизначитися, скласти певну 
спільність, залишаючись при цьому кожен у своїй державі, що, на 
наш погляд, неможливо. Може йтися лише про зовнішньо-
політичні, інтегративні чинники самовизначення.  

З нашого погляду, виробити універсальні підстави, що дають 
право на сецесію, досить складно, оскільки в кожному випадку ця 
проблема має свої особливості, хоча, безумовно, теоретичне осмис-
лення цього питання необхідне. Адже все більш помітною стає 
тенденція, яка, за твердженням В. Дівак, полягає в тому, що там, де 
розбіжності між центральною і місцевою владою стають непере-
борними, місцеві еліти починають вимагати більшої самостійності 
або підвищення свого правового статусу. Таким чином, проблема 
збереження цілісності може виникнути в будь-якій поліетнічній 
державі, особливо в період політичної нестабільності та слабкості 
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центральної влади. Крім того, в сучасному світі сепаратизм 
(сецесія) не тільки підриває територіальну цілісність країни, але й 
порушує принципи геополітичної безпеки держави та погіршує її 
імідж у світі. 

І хоча сепаратизм, як явище, має досить глибокі історичні ко-
ріння, однак сьогодні практично відсутні дієві механізми врегулю-
вання конфліктів, викликаних сепаратистськими рухами, оскільки 
існує фундаментальна суперечність між історичними традиціями 
взаємодії держав на принципах державного суверенітету. Внаслі-
док цього постає серйозна проблема для всього світу. Прийняття 
сепаратизму як норми міжнародного права може спровокувати 
глобальний вибух. Водночас є досвід, який дозволяє говорити про 
безперспективність боротьби з окремими конкретними сепаратист-
ськими рухами в різних частинах світу. Майже півтора десятиліття 
існують де-факто суверенні невизнані держави на пострадянському 
просторі, і реальних шансів вирішення цих конфліктів поки не 
спостерігається. Тому може так статися, що міжнародному спів-
товариству не уникнути розроблення правових засад, що допус-
кають в окремих визначених випадках легітимність відокремлення 
і регламентуючих його умов і процедур [7].  

Варто звернути увагу, що в сучасній відповідній науковій літе-
ратурі є декілька точок зору щодо підстав сецесії. Зокрема, однією 
з таких підстав є необхідність збереження культури. Цей аргумент 
припускає, що культура, щоб продовжити своє існування, потребує 
власної автономної території, при цьому чим нечисельніший етнос, 
тим більше він прагне зберегти свою культуру. Такий аргумент з 
позиції збереження культури може бути виправданням сецесії 
якщо: культура дійсно перебуває на межі зникнення; неможливі 
або недостатні інші засоби збереження культури, такі, наприклад, 
як особливі права меншин у межах існуючої держави [9, с. 61 – 64]. 
Однак виникає питання – що перешкоджає збереженню культури 
окремого етносу і без здійснення сецесії ? 

Другий аргумент на користь права на відокремлення ґрунту-
ється на цінностях свободи. Застосування цього принципу можливе 
в тому разі, якщо держава проводить політику геноциду щодо 
певного народу. Один з найбільш вагомих аргументів на користь 
розв’язання курдської або нагірно-карабаської проблеми полягає 
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саме в тому, що тільки статус незалежної держави з територіальним 
суверенітетом може забезпечити виживання цих народів перед за-
грозою геноциду. Таким чином, можуть бути і дійсно спостеріга-
ються ситуації, за яких право на самозахист обґрунтовує право на 
відокремлення, хоча, з нашого погляду, це знаходиться радше у 
площині моралі, ніж у площині права.  

Заслуговує на увагу і точка зору вже згадуваної В. Дівак, яка 
стверджує, що в політичній науці є два типи теорій, які обґрунто-
вують право на сецесію. Це теорія первинного права та теорія, що 
відновлює справедливість. У першому випадку право на відокре-
млення є безумовним, у другому – це право може реалізовуватися 
лише за певних обставин. У теорії первинного права розрізняються 
два підходи – плебісцитарний і націоналістичний. Плебісцитарний 
підхід передбачає, що для групи, яка є більшістю на певній терито-
рії й може вимагати відокремлення, досить простого бажання цієї 
групи. Націоналістичний підхід передбачає, що для вимоги відо-
кремлення група повинна бути культурно-гомогенною спільнотою 
– нацією, бо тільки нація має право на відокремлення [7].  

Проблема законності права на сецесію останнім часом при-
вернула велику увагу як наукового, так і політичного середовища, 
однак у цьому разі можна говорити лише про сам початок процесу 
вироблення принципів, які були б визнані міжнародним спів-
товариством як легітимні підстави відокремлення.  

Хоча сецесія і є певним варіантом у тій формі самовизначення, 
яка має на меті створення власної держави, цей етап у процесі 
самовизначення залишається малодослідженим, його політичні та 
міжнародно-правові аспекти, а також його відмінності від таких 
споріднених понять, як сепаратизм, потребують ґрунтовного теоре-
тичного осмислення. Незважаючи на значну кількість наукових 
праць, в яких аналізуються конкретні випадки сецесії [10], між-
народне право не розробило теорію сецесії; крім того, відчувається 
очевидний брак праць, на основі яких можна було б вирішувати 
завдання створення такої теорії.  

За такого підходу стає очевидним, що рухи за відокремлення 
(сецесія) і сепаратистські рухи можуть легко переходити один в 
одного на різних етапах своєї еволюції, включати прихильників 
обох напрямів; їхні лідери можуть змінювати цілі, свідомо чи 
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несвідомо маніпулюючи змістами цих понять. Вирішальною 
відмінністю між обома поняттями залишається визнання або 
невизнання легітимності чинної центральної політичної влади. 
Поява суверенітету як мети перетворює сепаратистський рух у 
сецесіонізм. Ця тенденція стосується майже всіх поліетнічних 
країн світу, зокрема й Західної Європи, на чому наголошувала 
американська дослідниця Ж. Лейбл [11]. 

Слід особливо наголосити, що процес і шлях народів до само-
визначення через сецесію є доволі складним, тривалим, супере-
чливим і небезпечним. Російська дослідниця Г. Старовойтова 
поділила його на дванадцять етапів: 

1) Відчуття загрози. Прагнення до самовизначення виникає 
тоді, коли етнічна група відчуває загрозу своєму існуванню в 
багатонаціональній державі (масові депортації, етнічні чистки, 
геноцид). 

2) Народний спротив. Виникнення народного руху та поява 
місцевих активістів, які згодом стають національними лідерами.  

3) Конфлікт стає фактом суспільної свідомості та знаходить 
ідеологічну базу через формування національних цілей і визна-
чення-перепон на цьому шляху. Обидві сторони надають доказів їх 
історичного права на спірну територію. 

4) Вимоги автономії. Якщо автономія вже існує, відбувається 
боротьба за її розширення.  

5) Пошук визнання за кордоном. Після створення органів 
державної влади група, яка прагне повного відокремлення, активно 
шукає контактів за кордоном для роз’яснення своєї позиції. 

6) Війна законів, де пріоритет центральних або місцевих 
законів на спірній території стає основною проблемою в конфлікті. 

7) Не маючи інших важелів впливу на бунтівну територію і 
намагаючись зберегти цілісність держави, центральна влада 
ліквідовує вже існуючу автономію та застосовує пряме правління, 
спираючись на військову силу. 

8) Радикалізація дій сторін конфлікту. Через можливість 
арешту або переслідування лідери національного руху змушені пе-
реховуватися за кордоном або на територіях, які не підконтрольні 
центральному уряду. 

9) Економічна блокада. 
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10) Сторони конфлікту беруться за зброю. 
11) Поява перших жертв.  
12) Відкрито лунають заклики до війни, ситуація виходить з-під 

контролю і переходить у повномасштабний збройний конфлікт [12]. 
Цю точку зору поділяють і деякі вітчизняні дослідники, зокрема             
В. Дівак [7] та С. Римаренко [2]. 

Сепаратизм можна визначити як прагнення окремих груп насе-
лення чи організації до відокремлення, відособлення; рух за надання 
частині держави права автономії чи за її повне відокремлення й 
створення нової держави. У багатонаціональних державах – це 
прагнення національних меншин до відокремлення, створення 
самостійної держави. Дуже часто причиною сепаратизму є культу-
рно-етнічний поділ. У межах політичної партії чи руху сепаратизм 
відображає прагнення опозиційної частини реалізувати власні 
інтереси й цілі, що не збігаються з офіційно визнаними і декларова-
ними політичною партією чи рухом. Разом з тим, причини сепара-
тизму дуже часто бувають пов’язані з грубим порушенням прав на 
самоврядування, важливе місце серед яких посідає автономія.  

Заради наукової об’єктивності варто виходити з того, що 
сепаратизм є надзвичайно складним, неоднозначним і вкрай 
суперечливим феноменом. Саме такого висновку дійшла В. Дівак, 
яка стверджує: «…Було б не зовсім коректно розглядати 
сепаратизм виключно як негативне явище. Певні позитивні функції 
сепаратизму полягають у наступному: 

– інформаційна функція фіксує невдоволення частини насе-
лення політикою центральної влади у політичній, соціально-еконо-
мічній, культурній сферах; 

– політична соціалізація населення регіону виявляється в поси-
ленні уваги до діяльності центральної і регіональної влади в час-
тині забезпечення прав регіону, активізації політичної діяльності 
населення, виникненні та розвитку ідеології регіоналізму; 

– формування місцевої регіональної еліти та створення 
регіональних органів влади; 

– коригування регіональної політики центральної влади, що 
досягається під час пошуку компромісу з лідерами сепаратист-
ських рухів, вироблення і прийняття на цій основі політичних 
рішень, які б задовольняли інтереси населення регіону; 
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– ліквідація соціально-правових основ міжрегіональної не-
рівності» [7, с. 42].  

Більшість зарубіжних та вітчизняних дослідників вважають, що 
форма самовизначення повинна знаходитися у рамках норм 
міжнародного права і бути результатом консенсусу між усіма 
зацікавленими сторонами. Таким чином, успіх розв’язання проблем 
національних меншин залежить від вироблення ефективних 
правових інструментів, що гарантують як на міжнародному, так і на 
національному рівнях захист прав меншин різних типів. Обгово-
рення обсягів прав, гарантованих меншинам різних типів, має стати 
наступним кроком у розв’язанні цієї проблеми. Одним із засобів, що 
пом’якшують суперечності між принципами самовизначення і 
територіальною цілісністю держав, може бути автономізація та інші 
форми «парціального суверенітету» [9].  

Сецесія являє собою форму політичного сепаратизму і є 
політичним процесом, в ході якого від державного утворення 
відокремлюється якась його частини, в межах якої створюється 
нова суверенна держава. У політико-територіальному відношенні, 
крім сецесії, політичний сепаратизм може також виявлятися у 
формі іредентизму, тобто відокремленні частини території держави 
з метою приєднання до іншої держави.  

Теоретико-методологічне значення поняття «сецесія» полягає 
в наступному: з його допомогою досягається можливість теоретич-
ного осмислення закономірностей сепаратистських процесів; це 
поняття дозволяє доповнювати існуючі типології політичних 
процесів і значно розширювати сферу застосування порівняльного 
методу в політичних науках.  

Сьогодні в політологічних дослідженнях, аналізуючи сецесіо-
ністські практики, здебільшого застосовують історико-описовий 
підхід до вивчення різних випадків політичного сепаратизму. 
Починає формуватися ідейно-теоретична основа сепаратизму – так 
званий «принцип національності», відповідно до якого кожна 
етнічна спільність має право на створення власної національної 
держави (І. Блюнчлі, В. Бейджгот, Г. Гуто, М. Дюверже, Л. Дюгі, 
Г. Еллінек, П. Манлагодь, Г. Пухта, К. Савіньї, А. Есмен). 

Водночас, виявити єдину методологічну базу для дослідження 
сецесії досить складно, оскільки поки ще не сформувалися загально-
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прийняті теоретичні погляди у сфері вивчення політичного сепара-
тизму. Різні автори досліджують проблему у різних аспектах, 
використовуючи різні термінологічні форми. Частина дослідників 
оперує поняттями сецесії (тобто власне відокремлення) і сецесіо-
нізму, як узагальнюючої категорії для позначення дезінтеграційних 
політичних рухів у контексті розробки теорії права на відокре-
млення, інші виживають більш поширений у вітчизняній літературі 
термін «сепаратизм» як синонім сецесіонізму. Інша група авторів 
використовує категорії нації та націоналізму. У подібних умовах 
говорити про сформованість єдиної дисципліни передчасно. Як 
приклад різноманітності підходів дослідників можна навести точки 
зору А. Бюкенена, В. Тишкова, Е. Гелнера, Р. Маккола. 

На нашу думку, сам термін «сецесія» змінюється у зв’язку з 
історичним контекстом, але сам зміст – вихід і утворення нового 
інституту залишився незмінним. Оцінні судження з приводу само-
го феномену сецесії були найрізноманітнішими – від нерозуміння і 
неприйняття до захопленого вихваляння. При цьому через нега-
тивну конотацію з терміном «сецесія» практично не стикаємося ані 
в офіційних документах, ані в засобах масової інформації. У зв’яз-
ку з подібною тенденцією вкладати в поняття сецесії суто негатив-
ний зміст політичні діячі намагаються конструювати лексичні 
замінники слова «сецесія», які, на їхню думку, мають певне пози-
тивне значення. Такими замінниками служать, зокрема, вислови 
«прагнення до незалежності», «боротьба за національне визволен-
ня», «дії, спрямовані на збереження національної самобутності» 
тощо. На наш погляд, поняття «сецесія» є насамперед науковим 
терміном і позбавлений будь-якого оцінного судження та емоцій-
ного забарвлення. Що ж до висловів «прагнення до незалежності», 
«самовизначення» – то вони, по-перше, неточно відображають суть 
сецесії як форми політичного сепаратизму, а по-друге, можуть 
бути використані у словесній казуїстиці залежно від того, який 
моральний або ідеологічний зміст у нього вкладається. З погляду 
дискурс-аналізу все це може виразитися в подвійних оцінках сепа-
ратистських дій, коли одна і та сама подія може бути інтерпрето-
вана двояко: «пригноблені народи прагнуть до незалежності» або 
«повстанці хочуть відколотися і закликають до сецесії». У цьому 
випадку тривіальна амбівалентність типу «друг – ворог» практично 
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завжди буде спрямована на формування базової дихотомії «свій – 
чужий» та культивувати той чи інший «образ супротивника».  

З нашого погляду, подібна системна упередженість спрямована 
на створення політики подвійних стандартів і не дозволяє об’єтивно 
оцінювати політичні процеси, що відбуваються на певних тери-
торіях. Ще раз наголосимо, що в сучасній політологічній літературі 
немає єдності щодо визначення сецесії, а неточність низки 
формулювань не фіксує це явище політичної дійсності, а лише надає 
йому певного аморфного характеру. Проте все різноманіття наявних 
визначень сецесії можна звести до двох напрямів – «вузького» та 
«широкого».  

Прихильники «вузького » підходу (Дж. Дахлітс, Дж. Дугард, 
М. Коен, Дж.Кроуфорд, С. Наполітано, Д. Раїч, Ф. Фіртер та інші) 
вважають, що сецесія являє собою сам акт виходу зі складу 
держави певної її частини та обов’язково передбачає гострий 
конфлікт, що включає опір відокремленню з боку офіційної 
влади, а також використання сили або загрози її застосування з 
боку сецесіоністської групи. Своєрідними опонентами «вузького» 
розуміння сецесії виступають прихильники «розширеного» 
підходу (Дж. Соренс, П. Радан, В. Барткус, Г. Денисова, Б. Коп-
пітерс, А. Лубський, А. Павкович, М. Радовель) до тлумачення 
цього явища. Вони вважають, що сецесією визначається процес 
створення нового державного утворення на території, яка до цього 
була частиною вже існуючої держави. Як видно з наведеного 
визначення, зазначене трактування не включає компоненти «опір 
відокремленню» та «застосування сили», на обов’язковість зане-
сення яких у характеристику зазначеного явища наполягають 
прихильники «вузького» підходу.  

Д.Горовіц послідовно критикує саму ідею сецесії, тери-
торіального самовизначення як ефективного засобу припинення 
етнічних конфліктів. Він стверджує, що сецесія майже ніколи не 
розв’язує проблем міжетнічного та міжкультурного діалогу, але, 
навпаки, може посилити їх. Виступаючи проти сецесії, Д. Горовіц, 
з одного боку, пише про те, що сецесія призведе до ренесансу іден-
тичності меншин, що «залишилися» на відокремленій території 
певної етнічної групи, яка перетворилася таким чином в більшість. 
З іншого, автор стверджує, що більшість ініціаторів сецесії зіт-
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кнуться з відсіччю центральних урядів та не одержать достатньої 
військової допомоги з-за кордону, тому сама постановка питання 
про можливість сецесії лише погіршить їх стан [13].  

Критикуючи позиції прихильників сецесії щодо можливості 
використання останньої для створення гомогенних держав, Д. Го-
ровіц наголошує, що «право сецесії, яке нещодавно увійшло в 
науковий дискурс, приписується етнічним групам і виходить з 
реінтерпретації принципу самовизначення. Хоча теоретики диску-
тують про можливі варіанти права на самовизначення (допускаючи 
як сецесію в принципі, так і її можливість лише в разі виконання 
конкретних умов), всі вони розглядають самовизначення як реак-
цію на проблему етнічного конфлікту і насильства» [13, с. 190]. 

Оскільки на сучасному етапі загроза політичної стабільності 
виходить уже не стільки ззовні, скільки зсередини суверенної 
держави, процес дроблення політичного простору під впливом від-
центрових сил стає все більш актуальним об’єктом дослідження. 
Можна погодитися з Ф. Поповим, який слушно вважає, що «значне 
поширення збройних конфліктів, зумовлених прагненням окремих 
груп вивести певні території з-під юрисдикції «материнських» 
держав, формування численних псевдодержавних утворень, 
стрімкий розвиток ідей самовизначення і націоналізму як 
потужних ідеологічних платформ для сотень партій, громадських 
організацій та інших формальних і неформальних об’єднань, у 
тому числі екстремістського характеру, вже давно сприймаються 
як типові атрибути сучасної політичної дійсності» [14]. 

Погоджуючись з Н. Фосенко про те, що «основними джерела-
ми загострення етнічного екстремізму (та сепаратизму – І.Р) в тій 
чи іншій країні є тривалі періоди соціально-економічної нестабі-
льності» [15, с. 185], можна виділити такі причини сепаратизму:  

У першу чергу це взаємні територіальні домагання етносів. 
Вони можуть бути обумовлені історичним минулим, нечіткістю 
або відсутністю існуючих кордонів, поверненням на історичну 
батьківщину раніше депортованого етносу, довільною зміною 
кордонів, насильницьким включенням території етносу в сусідню 
державу, розчленуванням етносу між різними державами.  

По-друге, це політичні причини, боротьба за владу між 
різними етнічними групами на місцевому, регіональному та держав-
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ному рівнях; боротьба етносу за свій політичний статус у рамках 
єдиної держави; боротьба за повну (державну) незалежність.  

По-третє, економічні причини, а саме – економічна відсталість 
багатонаціональних державних утворень і, відповідно, низький 
рівень життя національних меншин усередині країни, порівняно з 
іншими; небажання економічно розвинених регіонів підтримувати 
економічно відсталі області країни. Демографічний фактор може 
включати у себе нерівномірне розселення населення в багатонаціо-
нальних державах, а також порівняно високий приріст певних 
етнічних груп, скупченість розселення. Соціокультурний чинник 
зумовлений протиріччями, пов’язаними з відмінностями у мові, 
традиціях, звичаях, релігії, а також утиск інших цінностей етносу. 
І, нарешті, історичні причини. Вони пов’язані з минулими 
реальними або удаваними образами, які зберігаються в пам’яті 
етносу на підсвідомому рівні  

Виникають і інші цілком слушні запитання: хто намагається 
відокремитися і за яких умов? За яких умов і якими засобами 
можливо запобігти сепаратистським рухам? Якого типу сепара-
тистські рухи з більшою ймовірністю досягають мети і за яких 
умов? Чи може сецесія як приклад колективної дії бути адекватно 
пояснена під час використання стандартних економічних моделей 
раціональності, або участь у сепаратистському русі є значною 
мірою нераціональною чи ірраціональною. 

Достатньо обґрунтованою видається точка зору Р. Нурулліна, 
який виділяє вісім акторів сецесії як політичного процесу: 1) держа-
ва, на чиїй території діє сецесіоністський рух; 2) група, яка прагне до 
відокремлення;3) держави, які надають сприяння іншій державі, на 
чиїй території виникає і діє сецесіоністський рух; 4) держави, які 
надають сприяння сецесіоністському руху, який відстоює своє право 
на самовизначення; 5) держави, що не втручаються явно в конфлікт, 
стаючи на чийсь бік, але виконують роль медіатора (посередника) у 
вирішенні протиріч; 6) міжнародні організації, що підтримують дер-
жаву та її територіальну цілісність; 7) міжнародні організації, що 
підтримують сецесіоністський рух і 8) міжнародні організації, що не 
втручаються активно в конфлікт, стаючи на чийсь бік, але вико-
нують роль медіатора (посередника) [16]. 
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Як уже зазначалося, сецесіоністский рух може мати декілька 
фаз розвитку. Латентна фаза характеризується виявом соціального 
невдоволення, поляризацією між «незадоволеною» групою і цен-
тральним урядом. Артикуляція проблеми передбачає радикаліза-
цію руху протесту, коли з’являються вимоги не тільки зміни влади, 
але і перетворень усієї функціонуючої системи. Фаза формування 
руху включає набуття сецесіоністами групової ідентичності, що 
означає активну пропагандистську діяльність руху, який закликає 
до колективних дій протесту. У четвертій фазі (розробка ідеології) 
рух формулює цілі і програму дій, в якій містяться плани радикаль-
них змін у встановленій системі, що має на увазі явну декларацію 
виходу зі складу держави його частини. Далі настає зростання руху 
та його інституціалізація, коли з’являється централізована орга-
нізаційна структура з внутрішніми «правилами гри», яка вбудо-
вується в систему існуючих політичних інститутів, а лідери руху 
кооптуються в діючі структури виконавчої чи законодавчої влади.  

Український дослідник С. Римаренко слушно вважає, що націо-
налізм, релігія, етнічність дедалі частіше використовуються як полі-
тичний інструмент задля вдоволення власних амбіцій представників 
місцевих еліт, які все частіше чергуються з маргіналізованими 
масами. Якщо абстрагуватися від етнополітичних та політико-
правових факторів, які, безумовно, мають велике значення, вважає 
науковець, вирішальне значення практично в усіх сепаратистських 
рухах сучасності має зовсім конкретне, реальне і, як правило, без 
великих зусиль вираховуване інспіруюче начало [17, с. 66]. 

З цього погляду, продовжує С. Римаренко, будь-який гостро 
напружений сепаратистський рух має своїх «авторів» – ініціаторів 
та організаторів протесту, конфронтаційної дії, а будь-які об’єк-
тивно працюючі на конфронтацію обставини історичного чи 
соціально-політичного, етнічного або релігійного ґатунку можуть 
вважатися не більш ніж передумови цих конфліктів. Сепара-
тистські рухи дійсно виникають здебільшого на основі таких пере-
думов, але тільки там і тоді, коли у справу включаються активні 
сили, які не лише намагаються використати ці передумови у своїх 
інтересах, але й мають реальні можливості впливати на ситуацію, 
діючи у достатньо сприятливих для цього політичних, економічних 
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та психологічних обставинах [17]. Можна цілком погодитися зі         
С. Римаренком у тому, що «зовсім необов’язково орієнтуватися на 
вульгарний пошук таємних «злодіїв - змовників». Ідеться, по суті, 
тільки про те, щоб, аналізіуючи причино-наслідкові зв’язки, виявля-
ти ті зовсім реальні політичні сили, що реально використовують їх 
наслідки у власних інтересах». «Інша справа, – продовжує С. Рима-
ренко, – що один раз виникнувши, ці процеси набирають власну 
інерцію, починають розвиватися за своїми внутрішніми законами, 
внаслідок чого почасти виходять з-під контрою своїх ініціаторів, 
диктуючи їм свою лінію поведінки» [17, с. 67]. 

Передумовою виникнення сепаратизму є наявність певного 
регіону країни, де компактно проживає певна частина нації, 
об’єднана сильними історичними, культурними та ментальними 
цінностями, які явно виділяються на тлі загальноприйнятих 
традицій у країні. Багато експертів відзначають суттєвий недолік 
світового законодавства, яке однією статтею передбачає «непору-
шність кордонів кожної країни, члена ООН», а іншою «право 
нації на самовизначення».  

Важливим елементом є підтримка учасників сепаратистських 
рухів серед народу та ззовні. Звідси відразу стає зрозумілою 
актуальність чи, навпаки, надуманість проблеми з самовизна-
ченням, оскільки кожна з організацій має свій бюджет та основних 
спонсорів, які мають вирішальний вплив на її ідеологію, вчинки та 
подальший розвиток.  

Зважаючи на те, що в Україні наявні певні передумови для 
загострення протиріч між етнічними групами, що зумовлюється 
невирішеністю політико-правових, економічних, соціокультурних 
питань, говорити про реальну можливість сепаратизму в Україні, 
на наш погляд, необхідно, оскільки, як показує досвід, принаймні 
за останні десять років, тут неодноразово спостерігалися намаган-
ня переформатувати державний устрій держави, що, у свою чергу, 
було пов’язано зі змінами у керівництві держави. Це означає, що 
держава не може самоусунутися від розв’язання нагальних про-
блем, оскільки саме державне регулювання етнонаціональних про-
цесів, створення оптимальних моделей міжетнічної взаємодії є над-
звичайно актуальним для забезпечення стабільності у суспільстві. 
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Постає гостра потреба вирішення низки питань, пов’язаних з 
соціокультурною, мовною, конфесійною орієнтацією, проблемами 
ідентичності, побудови політичної нації тощо. Крім того, як 
слушно зазначає В. Андріяш, необхідна деполітизація [18].  

Підсумовуючи, можна стверджувати, що в українському 
суспільстві об’єктивно існують достатньо явно виражені соціо-
культурні, політичні, психологічні розбіжності, що базуються на 
своєрідному сприйнятті сучасних реалій, міфологем, колективних, 
регіональних ідентичностей. За роки незалежності Україна як 
держава не змогла запропонувати суспільству реальну політику 
формування загальнонаціональної ідентичності, формування 
загальнонаціональних цінностей, спільної історичної пам’яті, 
зрозумілих та прийнятних для всього суспільства зовнішньополі-
тичних орієнтацій. У разі нехтування державою причин виникнення 
автономістських, сепаратистських рухів це поставить Україну на 
межу збереження державного суверенітету та її цілісності. 

 
_______________________________ 
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Mикола Рябчук 
 

ЛІБЕРАЛЬНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ:  
CONTRADICTIO IN ADIECTO? 

 
Масові антиурядові протести, що вибухнули в Києві напри-

кінці 2013 року й дістали назву «Євромайдан», актуалізували цілу 
низку задавнених політичних проблем, серед яких не лише очевидне 
питання недовіри до влади, а й менш очевидне, проте не менш 
важливе питання суспільних цінностей та ідентичностей. «Євро-
майдан» зразка 2013 року видається, на переважну думку, «націо-
налістичнішим» від свого «помаранчевого» попередника, – що 
зумовлено багатьма причинами, окресленими тут лише побіжно. 
Головна увага статті зосереджена на проблемі ліберального 
націоналізму – як єдиній реальній альтернативі націоналізмові 
неліберальному, агресивному і ксенофобному. Підставовим для 
автора в цьому аналізі є визнання факту, що націоналізм, у тих чи 
тих формах, необхідний і неминучий для існування націй, а тим 
більше – для процесів державо-націотворення. В українській істо-
рії переважали ліберальні форми націоналізму, хоч були і поважні 
винятки. Сьогодні українському лібральному націоналізмові дово-
диться змагатися відразу з двома досить сильними супротивника-
ми, котрі, попри взаємну непримиренність, ефективно одне одного 
підсилюють. З одного боку, це – неліберальний, войовничий, 
нативістсько-популістський націоналізм українських радикалів. З 
другого боку – (нео)колоніальний, відчутно українофобський націо-
налізм радикалів російських та русофонних, свідомо піджи-
влюваний колишньою метрополією і досить часто толерований в 
Україні реґіональною, а подеколи й центральною владою. 

Ключові слова: Україна, посткомунізм, націоналізм, лібе-
ралізм, правий радикалізм. 

Mykola Riabchuk. Liberal Nationalism: contradictio in adiecto?  
The mass anti-government protests that errupted in Kyiv at the end 

of 2013 – the so-called ’Euromaidan’, brought to the fore a daunting 
issue of two unfinished revolutions – both national and democratic. The 
former makes the national liberation, anti-(neo)colonial agenda in the 
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Maidan quite perceptible, blurring a genuinely civic character of the 
event and giving a voice to various nationalistic actors. The article 
strives to examine the state and the prospects of liberal nationalism in 
Ukraine – as the only viable alternative to the illiberal, intolerant, and 
xenophobic nationalisms of both Ukrainian and Russian/Russophone 
radicals promoted, on the one side, by the right-wing Ukrainian 
radicals and, on the other side, by neo-Soviet, pan-Slavic, and Russian 
Ukrainophobic groups that benefited from the covert and overt support 
from the ruling party. The paper refrains from discussing the normative 
compatibility of liberalism and nationalism, accepting instead a sheer 
fact that some forms of nationalism are immanent for the very existence 
of a nation and even more so for the process of nation building. It 
argues that for a number of historical reasons the liberal forms of 
nationalism have predominated in Ukraine within the past decades. 
Lately, however, it was endangered by irresponsible policies of the 
government that radicalized the political scene. 

Key words: Ukraine, postcommunism, nationalism, liberalism, far 
right. 

 
Вступ 

У західній політичній думці, яка претендує на глобальну уні-
версальність, лібералізм є безумовною цінністю – синонімом толе-
рантності і поваги до особистої автономії та прав людини, однією з 
підвалин, на яких зведено сучасну цивілізацію. Націоналізм, навпа-
ки, досить часто вважається безумовним злом, синонімом ксено-
фобії, шовінізму, насильства, «війни, що ставить сусіда проти сусіда 
і ділить, здавалося б, неподільні країни» [1, c. 53]. У цьому контексті 
термін «ліберальний націоналізм» виглядає як оксиморон, contra-
dictio in adiecto, щось на кшталт «раціональної ірраціональності», 
«цивілізованого варварства», «толерантної нетерпимості» чи «інди-
відуалістичного комунітаризму».  

Після Другої світової війни з усіма її жахіттями, спричинени-
ми начебто націоналістичним божевіллям, націоналізм став на За-
ході чимось «філософськи непристойним і політично реакційним» 
[2, c. 3]. Панівною зробилася думка, що процеси модернізації, 
зокрема глобальне розширення комунікацій та міжособистісного 
спілкування, зростання соціальної мобільності та загального рівня 
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освіти, культури і суспільного добробуту поступово сприяє утвер-
дженню ліберально-демократичних цінностей і приборкує ірраціо-
нальність, нетолерантність та націоналістичні ексцеси. Допіру 
після падіння комунізму в 1989 – 1991 роках та появи понад двох 
десятків незалежних держав на місці внутрішньої і зовнішньої 
Радянської імперії західні вчені почали приглядатися до розмаїття 
націоналізмів у нових державах як істотного чинника їхнього 
подальшого – ліберального чи неліберального – розвитку. Карди-
нальна відмінність напрямів і перебігу посткомуністичних транс-
формацій спонукала дослідників сформулювати питання, котре, 
імпліцитно принаймні, стосується й «оксиморонної» категорії 
«ліберального націоналізму»: «Чому лібералізм в одних пост-
леніністських державах виявився більш сумісним із рекон-
струкцією національної ідентичності, ніж в інших?» [3, c. 669]. 

Вони мусили визнати, що націоналізм відіграв істотну або й 
вирішальну роль у розпадові імперії і що крах комунізму був 
зумовлений не лише емансипацією громадянського суспільства 
від тоталітарної держави, а й емансипацією національних / націо-
налістичних суспільств від домінування імперського центру. Не 
лише громадянська, а й націоналістична мобілізація була поту-
жною рушійною силою ліберальних антикомуністичних рухів у 
Польщі, Прибалтиці, Чехословаччині, Україні. Для всіх цих наро-
дів національне визволення було не менш важливим, ніж здо-
буття громадянських свобод; власне, ці цінності у згаданих рухах 
часто поєднувались у нерозривне ціле. Відтак науковці, при-
наймні декотрі, мусили визнати, що «певна форма націоналізму 
справді потрібна для підтримання ліберальної демократії»[4, c. 8]; 
що «демократія ґрунтується на міцно злютованих ідентичностях, 
які забезпечує належність до нації, – без цього не буває 
демократичних держав» [5, c. 42]; і що лібералізм сам «залежить 
від певної націоналістичної леґітимізації народного суверенітету 
та державних кордонів» [6, c. 35]. 

 Поняття ліберального націоналізму зробило на Заході досить 
стрімку кар’єру, ставши предметом гарячих інтелектуальних дис-
кусій. В Україні, на жаль, жодного відгомону цих дискусій поки 
що не помітно. На це є низка причин, і я постараюся коротко їх 
окреслити у першій частині статті. Її головна мета, однак, – з’ясу-
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вати характер сьогоднішнього українського націоналізму, його 
сумісність із ліберально-демократичними принципами та його роль 
в актуальному процесі побудови держави та нації, від чого, 
вочевидь, залежатиме і їхній майбутній характер. Цьому присвя-
чено, відповідно, другу й третю частини цієї статті. 

Щоб уникнути складних теоретичних дискусій з приводу 
нормативної сумісності лібералізму й націоналізму, які виходять 
далеко за рамки статті, я застосовую суто прагматичний, «факто-
вий» підхід до проблеми – приблизно у тому ж дусі, що його 
пропонує в одній із рецензій Еріка Гаріс: «Націоналізм і лібералізм 
є сумісними, тому що мусять такими бути, а не тому, що існує 
якась внутрішня сумісність між колективістським націоналізмом та 
індивідуалістичним лібералізмом» [3, c. 669]. Іншими словами, 
навіть якщо між ними немає сумісності з нормативної точки зору, 
вона все ж мусить бути досягнута прагматично до максимально 
можливої міри – як частина і чинник демократизації, модернізації 
та вестернізації країни [7, c. 80]. Без цього Україна не буде ані 
внутрішньо стабільною, ані міжнародно шанованою. 

 
Ідеологічні збочення 

І націоналізм, і лібералізм були проскрибовані в СРСР як 
ідеологічна єресь. Обидва збочення вважалися засадничо несуміс-
ними з офіційною, єдиною «науково правильною» та монопольно 
панівною ідеологією марксизму-ленінізму. «Буржуазний націона-
лізм», однак, вважався не лише ідеологічним збоченням, а й політи-
чним злочином, що підпадав під статтю кримінального кодексу про 
«антирадянську діяльність». Практично всі народи СРСР мали своїх 
«націоналістів» – збоченців, які непокоїлися мовними, культурними 
та іншими правами своїх етносів і яких після коротких профі-
лактичних бесід КҐБ запаковувало до тюрем або психлікарень. «Бур-
жуазних націоналістів» не було лише серед росіян – із простої 
причини. Російський націоналізм, починаючи від 30-х років, був у 
СРСР частиною офіційної ідеології, і тому не заборонявся, а 
навпаки, заохочувався – під назвою «радянського патріотизму».  

Лібералізм, тим часом, хоча й засуджувався в СРСР, проте під 
параграфи кримінального кодексу, як правило, не підпадав. Його 
теж вважали буржуазною ідеологією, підступним винаходом панів-



0  

 98 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4-5(72-73) 

них класів, спрямованим на відволікання пролетаріату від класової 
боротьби, його приборкання та уярмлення капіталістами. В самій 
країні цей термін уживали, як правило, з прикметником «гнилий», 
що вказував на брак твердих ідеологічних засад, втрату політичної 
пильності й готовність іти на примирення й компроміси з класовим 
ворогом. «Гнилих лібералів» цькували, виганяли з навчання чи 
праці, проте до ув’язнення здебільшого не доходило. 

У посткомуністичну добу і лібералізм, і націоналізм зберегли 
переважно неґативні конотації у суспільній свідомості. Жодна пар-
тія з цими словами у своїй назві та з чітким наголошуванням від-
повідних засад у програмних заявах не здобула в постсовєтських 
республіках помітного успіху. (Ліберально-демократична партія 
Жириновського лише підтверджує правило. Фактично вона є пар-
тією одного популістського харизматика, що асоціюється з чим-
завгодно, крім ліберальної демократії).  

В Україні менше 8% опитаних визнають себе прихильниками 
націоналістичної ідеології [8; 9], натомість 41% вважає, що це 
«ідеологія, яка розколює суспільство на етнічних українців та “не 
українців” і передбачає обмеження прав “не українців”», i щe 15% – 
що «це явище, яке існувало в Західній Україні в 1940 – 1950 рр. і 
тепер не є актуальним» [10]. Таке упереджене ставлення до націоналі-
зму є великою мірою наслідком радянської пропаґанди, котра завзято 
демонізувала «українських буржуазних націоналістів» як екстре-
містів, зрадників та нацистських колаборантів: «Вона витворила їм і 
глибоко защепила імідж здичавілих зарізяк, без жодної політичної чи 
ідеологічної цілі, крім руйнувань та убивств. Цей імідж закорінився 
особливо глибоко у найбільш совєтизованих реґіонах Півдня та Схо-
ду України, котрі традиційно були оплотом для правління Компартії. 
Росіяни і русофони прийняли цю підказку від влади і часто й охоче 
обзивають «бандерами» всіх національно свідомих українців, які від-
важуються розмовляти власною мовою» [11]. 

Поширення в Україні західних поглядів та ідей у посткомуніс-
тичний період не принесло у цьому плані істотних змін, оскільки 
нормативна вартість націоналізму в панівних західних дискурсах 
залишається досить низькою. Найчастіше його представляють як 
темну, ірраціональну, деструктивну силу. Сенфорд Левінсон при-
гадує щире обурення своєї наставниці Джудіт Шкляр на одній із 
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панелей конференції APSA (American Political Science Association) 
1992 року, де вона була дискутантом і де один із доповідачів 
висловив припущення (навіть не твердження, а лише припущення), 
що «кожна серйозна ліберальна політична теорія мусить містити в 
собі й певні елементи націоналізму». Термін «ліберальний націо-
налізм» був для неї не просто оксимороном, себто поєднанням 
несумісних понять на кшталт гарячого снігу чи сухої води. Він був 
іще й небезпечною вигадкою, котра «могла призвести до потен-
ційно згубних наслідків, знижуючи нашу пильність супроти ни-
щівної дії всіх і всяких націоналізмів» [12, c. 626–627]. Для неї, як і 
для більшості західних політологів її доби, націоналізм був чимось 
«сутнісно ірраціональним і майже неминуче небезпечним, 
позначеним передусім надмірною увагою до кровних зв’язків і, 
отже, досить часто, кровопролиттям – пусканням крові тим, хто не 
відповідав вимогам племінної пов’язаності». Левінсон підкріплює 
це спостереження також характерною цитатою з Майкла Іґнатьєва: 
«Якщо нація дає людям пiдстави жертвувати собою, то й так само 
дає їм підстави вбивати інших» [12]. 

Низька популярність ліберальної ідеології у пострадянських 
державах має дещо загадковіший вигляд, беручи до уваги, що лібе-
ралізм не був за радянських часів так потужно демонізований, як 
націоналізм, а також – що його нормативна цінність на «взірце-
вому» для нас Заході є незрівнянно вищою. Живучість антилібе-
ральних настанов у пострадянських державах не в останню чергу 
пов’язана з тим, що демократія в них постала як специфічне 
продовження радянської «соціалістичної демократії», засадничо 
неліберальної. Водночас, за відсутності у публічному дискурсі 
належного розрізнення й розмежування, її часто трактують як 
правдиву демократію, дискредитуючи тим і термін, і саме явище. 

Пострадянська «демократія» асоціюється у масовій свідомості 
радше із беззаконням та хаосом, із корумпованою й безвідповідаль-
ною владою, аніж із верховенством права та ефективними демокра-
тичними інституціями. Якщо до слова «демократична» (держава) 
додати в публічному дискурсі ще й прикметник «правова», то 
з’являється принаймні натяк на якесь її зміцнення й усправедли-
влення. Якщо ж додати «ліберальна», то це, ймовірно, для багатьох 
буде вказівкою на ще більше безладдя і беззаконня. Навряд чи 
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політики це раціонально осмислюють, проте інтуїтивно – 
відчувають. Вони знають своє населення й розуміють, що тужить 
воно не так за лібералами типу Гавела або Ющенка, як за «сильними 
лідерами» типу Путіна чи Піночета. І якщо цілком відмовитися від 
«демократії» пострадянські політики не наважуються із цілої низки 
причин – як міжнародних, так і внутрішніх, – то обтяжувати себе ще 
й гаслом «лібералізму» вони зовсім не прагнуть. «Правова держава» 
в цьому імітаційному дискурсі звучить справді переконливіше. 

Прикметно, що жоден із дотеперішніх Президентів України не 
вживав терміна «ліберальний» у публічних виступах, – що навряд 
чи можна пояснити самим лише їхнім «соціалістичним» походжен-
ням та відповідними ментальними стереотипами [13]. Те саме 
стосується й лідерів демократичної опозиції [14]. Всі вони мовби 
зумисне уникають певних слів і понять, декларуючи за різних 
нагод бажання збудувати в Україні «цивілізовану, правову, 
європейську, демократичну державу», проте ніколи не «ліберальну 
демократію». Їхня підсвідома упередженість до цього терміна зу-
мовлена, правдоподібно, не лише засадничо ворожим радянським 
ставленням до лібералізму, а й характерною для комуністичних 
інтерпретацій редукцією лібералізму до суто економічних понять. 
Лібералізм у цьому дискурсі видається радикальною альтернати-
вою не лише до «соціалізму», а й до «соціальної держави», «соціа-
льного захисту», «соціальних програм» тощо. Він виявляється 
таким собі демонічним утіленням капіталістичного laissez faire, 
диких джунґлів, де виживає спритніший. 

 
Ліберали мимоволі 

Низька популярність слова «націоналізм» у пострадянських 
державах зовсім не означає, що немає самого явища. Так само, як і 
відчутне переважання антиліберальних настанов не означає, що 
ліберальна ідеологія не має певного впливу й поширення – 
принаймні в інтелектуальних середовищах. А тим більше не 
означає, що теоретичне опрацювання й практичне утвердження 
ліберальних засад є в Україні зайвим чи неможливим. 

Український націоналізм від самого народження в першій 
половині ХІХ століття розвився як різновид народницької ідеології, 
витвореної місцевою інтеліґенцією і спрямованої на так зване 
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«національне відродження» (чи «пробудження») – поступову 
акультурацію несвідомих селян у «свідомих українців». Під цим 
оглядом він був схожий на етнокультурні націоналізми всіх інших 
бездержавних східноєвропейських народів – з одним істотним виня-
тком. Українців у Російській імперії не визнавалося за окрему націо-
нальність; офіційно вони вважалися за реґіональний/діалектний 
різновид росіян. Як наслідок, український національний проект 
неминуче мусив розвинутися як проект емансипаційний і, у певному 
сенсі, антиросійський (антиімперський). Бути українцем означало не 
бути, всупереч офіційній версії, росіянином. Імперське заперечення 
окремої української мови й національності не лише робило росіян 
для українців головним «Іншим», а й спонукало їх до постійного 
підкреслювання й плекання цієї «іншості» як передумови і запоруки 
національного існування, його своєрідної леґітимізації. 

Символічна мовно-культурна емансипація передувала, леґітимі-
зувала й, у певному сенсі, покликана була забезпечувати політичну 
суверенність. Щоб витримати асиміляційний тиск із боку імперії, що 
стала на шлях європеїзації/модернізації, українські інтелектуали му-
сили знайти адекватні символічні ресурси, які б виглядали достатньо 
модерними, тобто виходили за межі традиційних посилань на 
героїчне минуле й барвистий фольклор. Щоб мати майбутнє, відстала 
селянська нація мусила бодай символічно прилучитися до модерного 
світу, причому зробити це не через імперську столицю й імперську 
культуру, а безпосередньо, попри Імперію й усупереч Імперії. Ук-
раїнці мусили знайти для себе альтернативний цивілізаційний центр, 
котрий був би не менш привабливим і потужним, ніж традиційно-
імперський, й водночас прихильнішим (чи бодай нейтральним) щодо 
їхнього національного існування. Такий центр існував лише на Заході, 
у Європі, тож українські націотворці мусили стати західниками, 
оскільки це був єдиний реальний спосіб запевнити символічну і, за 
сприятливих обставин, політичну життєздатність для свого проекту. 
Це означало, зокрема, й засвоєння, щире чи вимушене, панівних на 
Заході ідеологій. Ліберальна демократія майже весь час, за істотним 
винятком 1930-х років, домінувала на Заході, і це накладало відбиток 
на український націоналізм протягом усього його розвитку. 

«Повернення до Європи» зробилося характерним лейтмотивом 
у риториці українського націоналізму – достоту як і в дискурсах 
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інших східноєвропейських націоналізмів, що змушені були після 
Другої світової війни протистояти російсько-радянському доміну-
ванню. Для кожного з них «повернення до Європи» означало 
повернення до норми, виправлення історичної несправедливості, 
усунення цивілізаційного збочення.  

Стівен Шульман, зауваживши досить сильний громадянський 
компонент у східноєвропейських націоналізмах, дав цікаве тлума-
чення цьому явищу: «Модерні національні ідентичності в цьому 
реґіоні розвинулися в опозиції до совєтської домінації та універ-
салістської комуністичної ідеології. Коли совєтсько-комуністичне 
правління ослабло і врешті впало, народи реґіону знов згуртува-
лися довкола своєї спадщини, інтерпретуючи її тепер як 
засадничо демократичну – на противагу накинутій імперськими 
хазяями. Koнструюючи національну ідентичність і утверджуючи 
національний суверенітет, більшість титульних етносів реґіону 
послідовно наголошували демократичні принципи, знехтувані за 
комунізму, – верховенство права, політичну рівність, права 
меншин. Таким чином, якщо у ХІХ столітті реактивний характер 
східноєвропейського націоналізму спонукав насамперед до утвер-
дження етнокультурних компонентів національної ідентичності, 
наприкінці ХХ він спонукав до наголошення компонентів грома-
дянських» [15, c. 582]. 

У наступній праці Стівен Шульман звернув увагу на значну 
кореляцію між сильною українською національною ідентичністю 
та прихильністю до демократії, ринкових реформ і демократії. На 
його думку, в основі цього зв’язку – уявлення українців про самих 
себе, уявний образ, self-image. Оскільки український націоналізм 
наголошує засадничу «іншість» України щодо Росії, підкреслю-
ючи, зокрема, її уявну «європейськість» на противагу гаданій 
російській «азійськості», він змушений volens-nolens приймати 
весь набір західних ліберально-демократичних цінностей як 
начебто цілком «органічних» для українців і цілком чужих 
(начебто) для росіян [16, c. 67].  

Цей підхід, зрозуміло, говорить більше про самоствердження 
українців та їхню символічну емансипацію з-під російського домі-
нування, аніж про реальну відданість громадянським, республікан-
ським та ліберально-демократичним цінностям, окреслюваним як 
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«європейські». Віддаль між сконструйованим власним образом 
«європейської нації» та її реальним – глибоко совєтизованим, нелі-
беральним, негромадянським, у найкращому разі, амбівалентним – 
характером може бути справді значною. Проте ідеальний образ 
задає певну ціннісну норму, спонукаючи націю поступово засво-
ювати ті риси, які її до того уявленого образу наближають. 

Владімір Тісманяну, один із найзавзятіших критиків східно-
європейських націоналізмів, слушно застерігає не переоцінювати 
їхньої гаданої громадянськості та ліберальності, проте все ж визнає, 
що загальна тенденція є важливою і що навіть формальне, великою 
мірою вимушене прийняття ліберальних цінностей як певної норми 
об’єктивно сприяє їх поступовому засвоєнню: «Хоч би там що 
проголошувала самоідеалізуюча риторика місцевих культурних еліт, 
їхні суспільства мають давню традицію неліберальної, антимодер-
ної, часто ксенофобської й ексклюзивістської поведінки. Іншими 
словами, посилання на центрально-європейську ідентичність доко-
муністичних часів, яка начебто ґрунтувалася на толерантності, гро-
мадянськості і довірі – на противагу колективістсько-авторитарній 
моделі, накинутій Совєтським Союзом, недооцінює гетерогенного 
характеру цих політичних культур, у яких демократичні й недемо-
кратичні, прозахідні й антизахідні, модерні й традиціоналістські 
цінності й дискурси тривалий час змагалися одне з одним. 
Важливою, однак, є загальна ліберальна тенденція в європейському 
та світовому розвитку і низька репутація репресивних форм 
політичної організації. Не менш важливою є й глобалізація 
громадянських мереж, зокрема правозахисних, для сприятливого 
перебігу посткомуністичних трансформацій» [17, c. 83].  

Українці насправді можуть не надто й відрізнятися від росіян 
чи совєтизованих жителів інших пострадянських республік. 
Важливішою є мета, якій слугує здійснюване ними дискурсивне 
«іншування» та плекання власного позитивного іміджу: затушову-
ванню власних вад та інфантильному самолюбуванню чи, навпаки, 
самовдосконаленню та громадянській мобілізації.  

 
Між двох сил 

З опитувань громадської думки постає досить суперечлива 
картина норм і цінностей, на яких ґрунтується українська іден-
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тичність і, відповідно, український націоналізм. Якщо запитати 
людей, що робить їх українцями, то домінантними виявляються, 
принаймні на перший погляд, громадянські прикмети національної 
ідентичності: 

Українське громадянство – 17,3% 
Усвідомлення себе українцем – 40,4% 
Знання української історії – 4,9% 
Предки-українці – 22,7% 
Українська мова – 3,9% 
Важко сказати – 8,3% 
Не відповіли – 3,9% 
На питання, чи українська держава має бути насамперед дер-

жавою української нації, а чи державою без етнічного означення, 
22,2% підтримує першу, начебто етнічну позицію, тимчасом як 
30,7% підтримує позицію начебто громадянську, а 37,2% шукають 
якогось середнього, компромісного варіанта [18, c. 44–45; 19].  

З-поміж п’яти гіпотетичних чинників, котрі, на думку респон-
дентів, найкраще єднають населення України в одну спільноту, 
28% виокремлюють «рівні права і співіснування в рамках однієї 
держави», 12% – «спільні політичні принципи та ідеї», натомість 
лише 11% посилається на «спільну східнослов’янську культурну й 
історичну спадщину» і 8% – на «знання і розуміння української 
культури у мови». Найбільша, однак, кількість респондентів (33%) 
не виявляє чіткої прихильності ані до громадянської, ні до етнічної 
концепції нації, називаючи головним об’єднавчим чинником «пра-
гнення до істотного підвищення добробуту всіх громадян», що від-
биває, правдоподібно, соціал-популістську традицію, успадковану 
від СРСР [20]. 

Інший чинник, який робить поняття етнічної та громадянської 
ідентичностей в Україні доволі двозначним, є різне розуміння цих 
термінів обома основними етнокультурними групами – україно-
фонами й русофонами. Останні більш схильні підтримувати «дер-
жаву без чітких етнічних означень», проте це аж ніяк не свідчить 
про їхню більшу відданість громадянським цінностям. Радше – 
вони сприймають таку державу як звичайне інституційне продо-
вження радянської системи, де облудна формула «какая разница» 
всього лише прикриває збереження мовно-культурного й соціаль-
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ного домінування історично упривілейованої російськомовної 
групи. Українофони це відчувають і тому відкидають таку специ-
фічну «громадянськість» – не конче з ворожості до громадянських 
цінностей, а скоріше через відчуття структурних нерівностей, 
сформованих століттями колоніалізму, та бажання бодай дещо 
ослабити мовно-культурне, економічне й політичне домінування 
русофонів. Їхня позірна прихильність до суто «етнічних» цінно-
стей може у багатьох випадках означати всього лише заперечення 
фактичного панування іншої групи, що лицемірно маскується під 
«громадянську рівність», і виражати вимогу певних підтримчих дій 
для корінного населення, його мови й культури, марґіналізованих 
колоністами та відповідною дискримінаційно-репресивною політи-
кою імперії. 

Термінологічна двозначність поглиблює загальну концепційну 
плутанину й істотно затуманює роль та місце українського лібераль-
ного націоналізму щодо його ідеологічних суперників. З одного 
боку, існує давня й широка традиція запаковувати всі різновиди 
націоналізму, а особливо українського, в одну есенціалістську шух-
лядку, без будь-якого розрізнення й деталізації доволі різнорідних 
явищ. Радянська пропаґанда облудно послуговувалась «антинаціо-
налістичною» риторикою для пригноблення всіх неросійських 
національних культур та ідентичностей – приблизно так само, як 
«антисіоністською» та «антикосмополітичною» риторикою прикри-
вала офіційний антисемітизм. «За цілковитої відсутності дискри-
мінації на індивідуальному рівні щодо українців держава жорстоко 
боролася з будь-якими проявами українського «націоналізму», який 
розумівся незмірно ширше, ніж, скажімо, вірменський чи узбецький. 
Фактично будь-яке прославляння України витлумачувалося як 
націоналізм, і в цьому була своя логіка, оскільки за близькості 
українців і росіян будь-яке підтвердження цінності української 
своєрідності було потенційно «антимосковським», що припускало 
підтвердження цінності відмінності українців від росіян» [21, c. 71]. 

Зауважимо, що «антинаціоналістична» риторика еманує з 
Москви і досі, а заразом і з російських та російськомовних медіа в 
Україні, для яких «націоналістом» чи навіть «бандерівцем» досить 
часто є кожен українець, який не приймає накинутої йому ролі 
«хохла» або малороса. Спрощений, недиференційований підхід до 
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складного й багатоманітного явища під назвою «український 
націоналізм» проникає подеколи й до наукових праць, прикрим 
прикладом чого стала свого часу монографія Ендрю Вілсона про 
український націоналізм 1990-х [22]. 

А з іншого боку, є так само міцна традиція цілковитого іґнору-
вання російського / (нео)радянського націоналізму в Україні, або ж 
його фальшивого представлення як такої собі «інтернаціоналіст-
ської» чи «антинаціоналістичної» сили, дарма що здебільшого 
йдеться про силу засадничо антиукраїнську і ксенофобську. Лише 
зовсім недавно дослідники праворадикального націоналізму в 
Україні почали звертати увагу й на російські та проросійські партії 
цього типу. Найпомітніша з них – так звана Прогресивна соціаліс-
тична партія України, яка «характеризується совєтським та пансло-
в’янським націоналізмом, радикальною антизахідною й, зокрема, 
антиамериканською позицією», – подолала навіть 1998 року чоти-
ривідсотковий бар’єр і мала протягом чотирьох років у парламенті 
власну фракцію. «З огляду на соціалістичні економічні позиції, 
партію вважають лівою, хоча політично вона явно належить до 
праворадикальних» [23, c. 204]. 

Утім, проросійський/російськомовний націоналізм в Україні 
представлений не лише псевдолівими совєтофілами чи право-
радикальними чорносотенцями. Він, як і всі націоналізми, має свій 
ліберальний напрям, представлений не так політичними партіями, 
як насамперед російськомовною інтеліґенцією. Ці люди, як пра-
вило, пасивно дистанціюють себе від російськомовних радикалів-
українофобів, проте ніколи не роблять цього активно. Почасти – 
тому що вважають український націоналізм куди більшою загро-
зою для України, чи принаймні для себе, ніж націоналізм росій-
ський. А почасти й тому, що великою мірою поділяють із радика-
лами загальну зневагу до українців і українського руху (Булґаков і 
Бродський у цьому сенсі парадигматичні), і при тому задля мора-
льної та інтелектуальної зручності незмінно цей рух гомогені-
зують, примітивізують і виштовхують зі сфери нормальності у 
сферу обсесії («национальной озабоченности»). Єднає їх із радика-
лами також заперечення колоніалізму та його травматичної 
спадщини і, відповідно, потреби певних протекціоністських 
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заходів для усунення структурної нерівності між російськомовним 
і україномовним населенням. 

Як наслідок, українські ліберали опиняються між молотом і 
кувалдою – між «власними» радикалами, котрі кленуть їх як 
зрадників та інфантильних дурнів («ліберасти» – характерний 
перл цього дискурсу), та – російськими/проросійськими ради-
калами, а часом і лібералами, котрі спільно запаковують їх в одну 
недиференційовану й демонізовану групу українських націо-
налістів (чи, як заведено висловлюватись у цьому дискурсі, 
«націонал-патріотів»).  

Це істотно ускладнює або й узагалі унеможливлює діалог між 
ліберальними представниками обох спільнот, хоча тільки такий 
діалог міг би дати надію на мирне розв’язання проблем формування 
української ідентичності, нації та держави. Натомість українським 
лібералам доводиться змагатися ще з двома активними супроти-
вниками – українськими і російськими радикальними націоналіс-
тами, котрі успішно підживлюють аґресивність одне одного. Як 
наслідок, лібералам стає дедалі важче відстоювати з належною 
чіткістю й послідовністю свою позицію з багатьох контраверсійних 
питань. Актуальні дискусії про політику пам’яті та переоцінку 
багатьох історичних постатей і подій наочно показують, наскільки 
складно триматися безсторонньої істини й універсальних цінностей, 
дистанціюючись водночас від російсько-совєтського наративу, який 
звично маскує під «антинаціоналізмом» засадничу українофобію. 

У недавній статті про політику пам’яті у поділених суспільс-
твах Оксана Шевель проникливо пояснила, чому в Україні неможли-
во реалізувати іспанську політику пам’яті, засновану на плеканні 
«демократичної пам’яті»: «Наразі жоден політичний актор чи група 
не спробували й навіть не запропонували такої політики з огляду на 
два взаємопов’язані чинники. Першим є притаманна всім україн-
ським політичним акторам, незалежно від ідеологічної орієнтації, 
певність, що спільна пам’ять конче потрібна для єдності нації, а 
відтак для стабільності й життєздатності держави. Другим чинником 
є специфічний характер панівного російського історичного нарати-
ву, який бачить українців і росіян сутнісно належними до тієї самої 
панслов’янської національності і, таким чином, заперечує нормаль-
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ність і леґітимність української державної незалежності, а отже – 
відповідна реакція на цей наратив в Україні» [24, c. 155].  

Україна, вважає дослідниця, просто не може собі дозволити 
поки що розкоші – зайняти ліберальну позицію laissez faire щодо 
спірних питань, які стосуються самого її існування. В Іспанії 
парадигматична зміна відбулася допіру після того, як «суперечки 
про пам’ять не загрожували вже національній єдності, досягнутій 
на іншій основі – успішної демократизації. Демократичні й еконо-
мічні реформи в Україні не досягли поки що й близько того успіху, 
що іспанські, а тому й не можуть забезпечити основи для нового 
наративу. Україні доводиться протистояти дестабілізаційному 
натискові російсько-совєтського наративу – за відсутності 
реформаційних здобутків чи інших реалій, які могли б стати 
основою для національної єдності. За цих обставин промоція 
демократичної пам’яті видається надто небезпечною, натомість 
конструювання переконливого українського контрнаративу супро-
ти російського залишається імперативом» [24, c. 157]. 

Оксана Шевель слушно зауважує, що спроби замінити грубий 
російсько-совєтський наратив таким самим грубим «проукраїн-
ським» скоріш за все не увінчаються успіхом на національному 
рівні. Вона пропонує протилежний підхід – використати демократи-
чну пам’ять і, можемо тут додати від себе, ліберально-демократичну 
ідеологію для формування справді потрібної Україні національної 
єдності. Після «помаранчевої революції» такий підхід міг бути 
цілком реальним, проте зміна режиму у березні 2010 року повернула 
Україну в цілком протилежному напрямі. Протягом чотирьох років 
Президент Віктор Янукович та його уряд здійснювали дедалі жор-
сткішу авторитарну політику, поєднуючи її з низкою специфічних 
заходів, спрямованих на ресовєтизацію символічного простору та 
подальшу соціальну марґіналізацію україномовних, зокрема захі-
дних українців, приниження їхньої мови, культури та ідентичності. 

Віктор Янукович і його радники скоріш за все не читали дос-
лідження Стівена Шульмана про кореляцію між українською 
ідентичністю громадян та їхньою прозахідною, проринковою, 
продемократичною орієнтацією. Проте діяли цілком відповідно 
до Шульманових спостережень: всіма доступними засобами на-
магались ослабити українську ідентичність як головну перешкоду 
своєму авторитарному врядуванню та заступити її звичнішою й 
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політично зручнішою ідентичністю гомо совєтікуса, засадничо 
антизахідною й антиліберальною, – різновидом тієї самої росій-
сько-совєтсько-східнослов’янської ідентичності, що її подібні 
авторитарні режими плекають у Росії, Білорусі та Придністров’ї. 
Саме такий хід подій іще на самому початку Януковичевого 
врядування досить проникливо передбачив американський 
політолог Олександр Мотиль: «Українцям, – писав він, – слід 
очікувати, що наступ на демократію й українську ідентичність 
триватиме. Оскільки українська мова, культура й ідентичність 
пов’язуються з демократією і Заходом, а російська мова, культура 
й ідентичність, на жаль, – з авторитаризмом і совєтським 
минулим, Янукович повинен атакувати і демократію, й 
українську ідентичність з однаковим завзяттям» [25]. 

Це, своєю чергою, дало певні козирі радикальним націоналіс-
там, котрі звинуватили насамперед лібералів у поразці революції. 
Дисфункціональна демократія в Україні, на їхню думку, впала не 
тому, що була дисфункціональною, а тому, що була демократією. 
Вони приписали її поразку не цілковитій неефективності Ющенка 
чи, скажімо, опортунізмові Тимошенко, а всього лише їхній гада-
ній м’якості, толерантності та бракові націоналістичного запалу. 
До певної міри українська ситуація 2010-х років повторила гали-
цьку ситуацію кінця 1920-х – початку 1930-х, коли розчароване і 
принижене українство відвернулося від демократів, винних начеб-
то у поразці національно-визвольних змагань, і прихилилося до 
«твердих хлопців» з ОУН, котрі знали прості відповіді на всі 
питання. Вигравши 2010 року місцеві вибори в Галичині, право-
радикальна партія «Свобода» закріпила через два роки свій електо-
ральний успіх у масштабах усієї країни, здобувши на виборах до 
Верховної Ради несподівані 10% голосів, усупереч прогнозованим 
чотирьом. Впливовою політичною силою в загальнонаціональному 
масштабі вона так і не стала, проте спромоглася успішно, як свого 
часу вітренківська ПСПУ, виконувати роль політичного «спой-
лера». Це було, зокрема, помітно в її недавніх намаганнях підпо-
рядкувати собі ліберальний і понадпартійний Євромайдан, 
нав’язати йому свої гасла, риторику і символіку, а також у млявій 
реакції партійного проводу на провокативні дії й висловлювання 
багатьох свободівських активістів. 
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Судячи з того, що доступ цієї партії до медіа та інших ресурсів 
у 2010-х роках помітно поліпшився, можна припустити, що їй було 
відведено певну технологічну роль у збереженні й зміцненні автори-
тарної влади [26]. Розрахунок міг бути доволі простий: якщо Цен-
тральну Україну Партія реґіонів сподівалася ресовєтизувати і, таким 
чином, відвоювати від «помаранчевих», то в Західній Україні вона 
таких шансів не мала і тому вирішила здати реґіон «третій силі», ко-
тра на практиці мусила б виявитися такою ж «третьою», як і партія 
Жириновського стосовно партії Путіна. Віддаючи Західну Україну 
«Свободі», Партія реґіонів досягла відразу трьох цілей: (1) позба-
вила своїх реальних суперників – націонал-демократів – основної 
електоральної бази, (2) створила опудало «бандерівського неофаши-
зму» для решти країни та світової спільноти, що його й досі експлуа-
тує російська і проросійська пропаґанда та (3) звично запакувала 
своїх головних супротивників – ліберальних націоналістів – до од-
ного іміджевого пакету з фіктивним «націоналістичним талібаном». 

Ця стратегія, хоч і цинічна (власне, саме тому, що цинічна), 
справді принесла партії влади короткотерміновий успіх, проте у 
кінцевому підсумку призвела до фатальних наслідків, поставивши 
країну на грань війни і розколу. 

 
Висновки 

Ліберальний націоналізм в Україні на початку 2010 років опи-
нився в глибокій кризі, перебуваючи під потужним тиском двох ідео-
логічних супротивників, котрі парадоксальним чином взаємодіяли й 
одне одного доповнювали. З одного боку, це – неліберальний націо-
налізм колоністсько-креольського типу, утверджуваний панівною 
русофільсько-радянофільською Партією реґіонів. З другого боку, це – 
неліберальний націоналізм українських правих радикалів. Українські 
ліберали й самі істотно приклалися до власної поразки, не знайшовши 
адекватних і своєчасних відповідей на політичні та ідеологічні 
виклики. Вони так і не спромоглись ефективно дистанціювати себе у 
суспільній свідомості від націонал-радикалів, у тому числі на Євро-

                                                 
 Див., напр., свідчення Тараса Чорновола про відрядження членів Партії 

реґіонів (до якої він у той час належав) із Луганська на Західну Україну захищати 
результати «Свободи» на парламентських виборах 2006 року [27]. Див. також 
журналістські розслідування щодо партійних фінансів [28]. 
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майдані, і не зуміли привабити на свій бік потенційних союзників із-
поміж поміркованих русофонів, які традиційно зберігають в україн-
ській політиці позицію «над поєдинком». Витіснення ліберальних 
націоналістів з української політичної сцени полегшило на якийсь час 
авторитарній владі збереження монопольних позицій, проте у 
кінцевому підсумку призвело до загрозливої для всього суспільства 
етнополітичної радикалізації. 

 
_______________________________ 

 
1. Lichtenberg J. How Liberal Can Nationalism Be? / Judith Lichtenberg // 

Philosophical Forum. – 1996–1997. – No. 1-2. 
2. Miller D. In Defence of Nationality / David Miller // Journal of Applied 

Philosophy. – 1993. – No. 1. 
3. Harris E. Untitled review / Erika Harris // Slavic Review. – 2009. – No. 3. 
4. Auer S. Liberal Nationalism in Central Europe / Stefan Auer. – London, 

2004. 
5. Schopflin G. Nationalism and Ethnicity in Europe / George Schopflin // Charles 

A. Kupchan. Nationalism and Nationalities in the New Europe. – Ithaca, 1995. 
6. Nootens G. Liberal Nationalism and the Sovereign Territorial Ideal / 

Genevieve Nootens // Nations and Nationalism. – 2006. – No. 1. 
7. Agassi J. Liberal Nationalism for Israel / Joseph Agassi. – Jerusalem, 1999. 
8. Центр Разумкова. Соціологічне опитування, червень 2008. Як Ви 

ставитеся до наведених ідеологічних течій? [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=338 

9. Політичні ідеології в українському суспільстві. Дослідження 
проведене Інститутом ДемАльянсу весною 2009 року [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://politiko.ua/blogpost11223 

10. Центр Разумкова. Соціологічне опитування, грудень 2005. Який 
зміст Ви вкладаєте у поняття «український націоналізм»? [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=741 

11. Motyl А. Difficult Task Defining Bandera’s Historic Role / Alexander 
Motyl // Moscow Times. –2010. – March 11. 

12. Levinson S. Is Liberal Nationalism an Oxymoron? An Essay for Judith 
Shklar / Sanford Levinson // Ethics. – 1995. – No. 3. 

13. Леонід Кравчук, «Є така держава – Україна». Матеріали з виступів, 
інтерв’ю, прес-конференцій, брифінґів, відповідей на запитання. – Київ: 
Глобус, 1992. 

14. Вячеслав Чорновіл. Пульс української незалежності. Колонка 
редактора. – Київ: Либідь, 2000. 

15. Shulman S. Challenging the Civic/Ethnic and West/East Dichotomies in 
the Study of Nationalism / Stephen Shulman // Comparative Political Studies. – 
2002. – No. 5. 



0  

 112 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4-5(72-73) 

16. Shulman S. National Identity and Public Support for Political and 
Economic Reform in Ukraine / Stephen Shulman // Slavic Review. – 2005. – No. 1. 

17. Tismaneanu V. Discomforts of Victory: Democracy, Liberal Values and 
Nationalism in Post-Communist Europe / Vladimir Tismaneanu // West European 
Politics. – 2002. – No. 2. 

18. Wilson A. Elements of a theory of Ukrainian ethno-national identities / 
Andrew Wilson // Nations and Nationalism. – 2002. – No. 1. 

19. Центр Разумкова. Соціологічне опитування (динаміка 2006–2007 рр.). 
Яке із наведених визначень української нації є для Вас найбільш прийнятним? 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ 
ukr/poll.php?poll_id=715 

20. Центр Разумкова. Соціологічне опитування, грудень 2005. Який із 
зазначених чинників найбільше об`єднує народ України в єдину спільноту? 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ 
ukr/journal.php/files/category_ journal/poll.php?lng=UKR&poll_id=284 

21. Фурман Д. Украина и мы. Национальное самосознание и 
политическое развитие / Дмитрий Фурман // Свободная мысль. – 1993. – № 1. 

22. Wilson А. Ukrainian Nationalism in the 1990s: A Minority Faith / 
Andrew Wilson. – Cambridge UK, 1997. 

23. Shekhovtsov A. The Creeping Resurgence of the Ukrainian Radical 
Right? The Case of the Freedom Party / Anton Shekhovtsov // Europe-Asia Sudies. 
– 2011. – Nо. 2. 

24. Shevel O. The Politics of Memory in a Divided Society: A Comparison of 
Post-Franco Spain and Post-Soviet Ukraine / Oxana Shevel // Slavic Review. – 
2011. – No. 1. 

25. Motyl А. Containing the Con / Alexander Motyl // Kyiv Post. – 2011. – 
Маy 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kyivpost.com/ 
news/opinion/op_ed/detail/66453/ 

26. Kuzio Т. ’Directed chaos’ part of attack on real nationalists? / Taras 
Kuzio // Kyiv Post. – 2011. – Марцг 25 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.kyivpost.com/news/opinion/op_ed/detail/100803/ 

27. Чорновіл Т. Людей на Майдані для Януковича немає / Тарас 
Чорновіл // Газета по-українськи. – 2014. – 3 січня [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/534644 

28. Гроші Тягнибока. Документи і факти // Експрес. – 2013. – 13 червня 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://expres.ua/main/2013/06/13/ 
88677-groshi-tyagnyboka-dokumenty-fakty. Продовження: 23 липня 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://expres.ua/main/2013/07/23/ 
90789-chleny-partiyi-tyagnyboka-diyut-reketyry. Закінчення: 16 вересня 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.expres.ua/main/2013/09/ 
16/93785-groshi-tyagnyboka-3-hazyayin-partiyi-svoboda 



 

 113 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Олександр Яковлєв 
 

СУБ’ЄКТИ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ  
В ПОЛІТИЦІ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 

 
Стаття присвячена розгляду змістовного аспекту суб’єкта 

маніпулятивного впливу в політиці. На основі положень теорії ко-
мунікації висвітлено структуру суб’єкта маніпулятивного впливу, 
характерні риси його елементів, запропоновано класифікацію 
суб’єктів, а також окреслено напрями подальших досліджень цієї 
проблематики. 

Ключові слова: маніпулювання, політична комунікація, 
суб’єкт маніпулятивного впливу, джерело маніпулятивного впливу. 

Yakovlev O. The subjects of manipulative influence in politics: 
the nature and classification. 

The article reviews substantial aspect of manipulative influence 
subject in politics. By the using of communications theory described a 
structure of manipulative influence subject in politics, characteristics of 
its elements, offered classification of subjects and delineated directions 
of future studies of mentioned problems. 

Key words: manipulation, political communication, manipulative 
influence subject, source of manipulation influence. 

 
Переважна більшість вітчизняних досліджень, присвячених 

питанням політичного маніпулювання, переобтяжені загальними 
формулюваннями щодо конкретних складових маніпулятивного 
впливу. Вкрай слабке висвітлення процесу маніпулятивного впли-
ву як взаємодії конкретних комунікативних елементів у межах віт-
чизняного політологічного (і не лише) дискурсу дає підстави гово-
рити про його обмеженість у питанні висвітлення маніпулятивних 
процесів в політиці як таких. Разом із тим, конкретна змістовна 
складова процесу маніпулятивного впливу (як у розумінні окре-
мого акту маніпулятивного впливу, так і в розумінні сукупності 
процесів цього впливу) – складне та багатоаспектне явище, а 
розуміння зв’язків між окремими елементами цього явища постає 
необхідною умовою розуміння цілої низки обставин, що формують 
конкретну систему маніпулятивного впливу, та, в ширшому розу-
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мінні, конкретну систему політичної комунікації, оскільки осяг-
нення принципових (сутнісних) характеристик окремих елементів 
явища є вихідним пунктом для аналізу явища в цілому.  

Згаданий аспект досліджуваних процесів важливий, оскільки, 
по-перше, його розуміння дає змогу, розглядаючи окрему маніпуля-
тивну політичну комунікацію (систему маніпулятивних політичних 
комунікацій), здійснювати його відповідно до обґрунтованої, універ-
сальної та комплексної схеми, по-друге, його осягнення дозволяє 
розкрити сутність та особливості сучасної політичної комунікації 
загалом. Слід зазначити, що у випадку із політичним маніпулюван-
ням такий розгляд за фактом особливостей цього явища та у зв’язку 
з наявним станом суспільствознавчого знання має бути розглядом 
крізь призму теорії комунікації, і перш за все тієї її невід’ємної скла-
дової, що стосується викладу особливостей комунікативного проце-
су (в сенсі окремого акту політичної комунікації). 

Ця стаття є спробою закрити, зі свого боку, одну із наявних 
прогалин у вітчизняному політологічному дискурсі, пов’язаних з 
недостатньою увагою до змістовних елементів процесів політи-
чного маніпулювання. В статті розглянуто ряд важливих, з позиції 
автора, питань щодо визначення суб’єкта маніпулятивного впливу 
в політиці як комунікативної одиниці та його змістовної структури. 

Розглядаючи процес політичного маніпулювання як комуніка-
тивний процес (таким чином, адаптуючи термінологічний апарат 
теорії комунікації до викладу процесів політичного маніпулю-
вання), слід виділити такий елемент, як джерело маніпулятивної 
політичної комунікації, синонімом якому, в межах його розгляду 
рядом дослідників, може бути термін «суб’єкт маніпулятивного 
впливу». В багатьох дослідників цей компонент ототожнюється ще 
й з таким компонентом, як комунікатор маніпулятивних процесів. 
На нашу думку, таке ототожнення є помилковим, оскільки лише в 
ряді випадків комунікант є одночасно джерелом інформації. Дже-
релом інформації в межах процесів маніпулятивного впливу може 
бути соціальний інститут, окремий політичний актор (джерело 
цілеспрямованої інформації), певна подія або явище (джерело не-
спрямованої інформації). При цьому декілька джерел інформації 
можуть перебувати у взаємодії з одним комунікатором і, при 
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цьому, одне джерело інформації може постачати відомості декіль-
ком комунікаторам. 

Разом із тим, у процесах маніпулятивного впливу комунікатор 
може перебувати у тісному інформаційному взаємозв’язку з джере-
лом інформації або і бути ним. Слід звернути особливу увагу на те, 
що інформація, що надходить від джерела інформації до комуніка-
тора, і інформація, що надходить від комунікатора до комуніканта, 
не є змістовно тотожними. Це пов’язано з тим, що інформація, що 
надходить від адресатора адресанту, проходить через фільтри і 
неодмінно трансформується. Такий процес відбувається не лише 
під час взаємодії «комунікатор-комунікант», але і під час 
«надходження повідомлення комуніканту». 

Слід наголосити на важливій обставині, що наразі не набула 
достатнього розкриття в межах вітчизняного наукового дискурсу, – 
джерело маніпулятивного впливу в політиці, або (джерело мані-
пулятивної політичної комунікації) існує в двох основних формах: 
у формі джерела неспрямованої інформації та у формі джерела 
цілеспрямованої інформації. 

Джерела неспрямованої комунікації як складова процесів полі-
тичного маніпулювання в межах сучасного політологічного дис-
курсу розглядаються вкрай побічно, попри те, що джерела неспря-
мованої інформації є, по суті, засадничим елементом здійснення 
практично будь-якого акту політичного маніпулювання. Адже дані 
джерела (окремі факти та події політичного життя) створюють осно-
ву сприйняття комунікатором маніпулятивних процесів політичної 
дійсності, формують бачення оптимальних форм його взаємодії з 
іншим суб’єктами політичного життя, і, зокрема, спонукають до 
здійснення маніпулятивного впливу. Таким чином можна дійти вис-
новку, що для суб’єкта маніпулятивної діяльності в політиці суку-
пність актів політичної діяльності його конкурентів та найближчого 
оточення, загальносуспільні обставини та події, зокрема і факти еко-
номічного життя, виступають (незалежно від ступеня їх осягнення 
та його адекватності) базовим та багатоаспектним джерелом впливу, 
джерелом інформування. По суті, джерела неспрямованої комуніка-
ції в їх конкретній сукупності виступають своєрідною інформацій-
ною матрицею маніпулятивної діяльності будь-якого потенційного 
чи реального суб’єкта маніпулятивного впливу в політиці, що 
закономірно ставить важливе, проте, наразі, слабко артикульоване 
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питання про те, хто маніпулює маніпулятором [2, с.34], а отже, 
підважує усталені підходи до розуміння суб’єктності процесів 
політичного маніпулювання, їх реальних фаз та дійсних зворотних 
зв’язків даних процесів. 

 Другий із згаданих різновидів – джерело цілеспрямованого 
впливу, розгляд котрого тотально домінує у вітчизняному (і не 
лише) політологічному дискурсі, у разі його застосування щодо 
процесів політичного маніпулювання виступає як сутнісно 
тотожний терміну «суб’єкт маніпулятивного впливу». 

У процесі викладу питання доцільно відштовхуватися від 
положень, викладених у роботі української дослідниці Л.Левченко, 
оскільки це дослідження є одним із вкрай небагатьох вітчизняних 
наукових досліджень, що, втілюючи спробу розкриття суб’єкта ма-
ніпулювання політичною свідомістю, містять розгляд конкретної 
структури такого суб’єкта (в сенсі загальної сукупності окремих 
суб’єктів відповідних маніпулятивних впливів, що протікають у 
політиці) – джерела маніпулятивної політичної комунікації. 

Характеризуючи структуру суб’єкта маніпулятивного впливу, 
зазначимо, що, за твердженням дослідниці, до першої складової 
суб’єкта маніпулювання політичною свідомістю входять в осно-
вному «великі підприємці, власники засобів масової інформації, 
державні службовці, політики і ідеологи, відомі менеджери 
культурного бізнесу»[1, с. 119].  

Друга складова його структури представлена так званою вто-
ринною складовою, що, в свою чергу, має два елементи. Перша з 
них існує як «середній прошарок» суб’єкта маніпулятивного впли-
ву, до якого належать «зірки» масової культури»[1, с.119], а саме – 
популярні журналісти, коментатори і.т.ін.  

Іншим елементом вторинної ланки є найнижча «складова» су-
б’єкта маніпулювання політичною свідомістю у викладі авторки, до 
якої входять «рядові журналісти, диктори,… оформлювачі, робітни-
ки, інші технічні робітники й обслуговуючий персонал» [1, с 120]. 

Характеризуючи подібні спроби членування суб’єкта маніпу-
лювання політичною свідомістю, слід зазначити, що в їх основу не 
покладено єдиний обґрунтований критерій, до того ж до окремо 
взятого елемента структури суб’єкта маніпулювання свідомістю в 
цьому разі віднесено непов’язані, а в ряді випадків узагалі якісно 
протилежні елементи – найнижча ланка виокремлюється на основі 
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критерію популярності в аудиторії (об’єкта маніпулятивного впли-
ву) з включенням до її складу індивідів, що входять до формальної 
структури номінального джерела маніпулятивного впливу (для 
прикладу телеканалу), проте не є учасниками творення інфор-
маційного повідомлення, що, потенційно, має маніпулятивну дію; 
середня ланка виокремлюється на основі критерію популярності в 
аудиторії; найвища ж ланка виокремлюється на основі визнання 
визначального впливу на діяльність конкретного засобу масової 
комунікації, а також на формування основ діяльності засобів 
масової комунікації загалом. 

Таким чином постає питання наявності ознак, чітких кри-
теріїв, що дозволяють віднести той чи інший потенційний елемент 
суб’єкта маніпулювання політичною свідомістю до конкретної 
складової його структури. Для цього слід проаналізувати вище-
згадані елементи у зв’язку з їх місцем у даній структурі. Перш за 
все звертає на себе увагу запропонований критерій «популярності» 
окремо взятого журналіста (як і будь-якого іншого потенційно 
можливого учасника маніпулятивного впливу), яка нібито дає 
змогу говорити про його «вищість» у структурі суб’єкта. Не деталі-
зуючи сумнівність різноманітних спроб визначення популярності 
(нетотожність популярності журналіста та його програми, недоско-
налість існуючих засобів визначення популярності шляхом засто-
сування соціологічних методів) вкажемо на те, що популярність є 
обставиною, що характеризує лише ставлення ряду представників 
аудиторії до комунікатора, в той час як за основу визначення 
вищості (важливості) природно було б брати впливовість того чи 
іншого потенційного елементу джерела маніпулятивного впливу. 
Не складно здогадатися, що популярність того чи іншого комуні-
канта не завжди відповідає рівню його впливу на аудиторію. 
Особи, причетні до маніпулятивних політичних комунікацій, що 
віднесені до найнижчої ланки джерела маніпулювання свідомістю, 
а саме – рядові журналісти, диктори, технічні працівники та 
обслуговуючий персонал – у жодному разі не слід ідентифікувати з 
джерелом маніпулятивно впливу. Якщо рядових журналістів з пев-
ними обмовками можна до нього віднести (сприймаючи як факт, 
що ті володіють реальним правом донесення своєї власної позиції 
до аудиторії (об’єкта маніпулятивної політичної комунікації), а 
отже, і здійснювати маніпулятивний вплив на нього, то дикторів 



0  

 118 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4-5(72-73) 

аж ніяк не можна вважати (в жодному розумінні цього слова) 
суб’єктом маніпулювання, оскільки вони, будучи позбавленими 
можливостей впливати на формування змісту повідомлення, не 
здійснюють власного впливу на об’єкт маніпулятивного впливу.  

Слід особливо зазначити, що такі учасники політичної комуніка-
ції, як диктори, не є суб’єктами, по-перше, тому, що в переважній 
більшості не мають власного інтересу до формування політичної 
свідомості представників аудиторії, навіть попри те, що мають власне 
ставлення до тих чи інших подій політичного життя, за вкрай рідкіс-
ним винятком, не прагнуть донесення його до об’єкта комунікації, в 
якій вони беруть участь. По-друге, такі суб’єкти практично завжди 
позбавлені можливості формувати повідомлення, що доноситься до 
потенційного об’єкта маніпулятивного впливу. Звернімо особливу 
увагу на те, що така можливість відсутня і щодо формування змісту 
повідомлення, і щодо формування його екстралінгвістичного хара-
ктеру. Це пов’язано з чіткою регламентацією всіх вищенаведених 
нами параметрів повідомлення, що доноситься такими суб’єктами. 
Вкажемо і на те, що подібна відсутність свободи вибору параметрів 
повідомлення та відсутність (повна або часткова) власного інтересу 
щодо наявності в комуніканта тієї чи іншої політичної позиції хара-
ктерна не лише для дикторів, а й для значної кількості журналістів, 
які попри “неформальний” характер їхнього мовлення працюють у 
чітко визначених межах, перебувають під доволі прискіпливим 
контролем та, зрештою, подекуди і добираються з урахуванням 
потенційної здатності бути фактичним передавачем інформації, а не 
окремим суб’єктом маніпулятивного впливу. Слід констатувати, що 
така ситуація характерна не лише для тоталітарних систем політичної 
комунікації, а й для демократичної. 

Слід відкинути і будь-які спроби віднести до суб’єкта мані-
пулювання технічних працівників, оздоблювачів та обслуговуючий 
персонал. Зрозуміло, що такі особи забезпечують можливість мані-
пулятивної діяльності її ініціаторів. Однак, йдучи за запропо-
нованою логікою, до складу суб’єкта маніпулятивного впливу слід 
було б віднести не лише їх, а й всіх тих, хто створює умови для 
такої діяльності – водіїв, лікарів, психотерапевтів та інших осіб, що 
працюють на, для прикладу, фактичних власників телеканалів. 
Важливість їхньої діяльності для здатності таких власників 
здійснювати згадану діяльність є не меншою, а подекуди й 
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більшою, ніж важливість технічних працівників телеканалів. 
Вважати ж, що в зв’язку з питанням виокремлення суб’єкта мані-
пулятивного впливу слід використовувати критерій формальної 
належності до засобу маніпулятивного впливу безглуздо, адже в 
такому разі потрібно було б відносити до складу суб’єкта маніпу-
лятивного впливу прибиральниць, сантехніків та нічних охоронців 
студій телеканалів. Непереконливість такої інтерпретації суб’єкта 
маніпулятивного впливу є більш ніж очевидною.  

Лише наявність можливості формування змісту інформаційного 
повідомлення дає змогу здійснювати інформаційний вплив маніпу-
лятивної спрямованості, оскільки це відбувається за умов, коли сама 
інформація є не просто одним з важливих ресурсів, але і своєрідним 
«субстратом суспільних відносин» [3, с.513]. Тому саме міру такої 
можливості слід вважати показником вищості суб’єкта маніпуля-
тивного впливу. В цьому зв’язку слід констатувати нетотожність 
градації суб’єкта маніпулятивного впливу і його формально 
закріпленого місця в структурі джерела маніпулятивного впливу 
(для прикладу засобу масової інформації). Не потребує детального 
обґрунтування і положення про те, що субєктом маніпулятивного 
впливу коректно розуміти конкретних осіб, а не юридичні констру-
кції на кшталт телеканалів, медіа-холдингів, та віртуальні напів-
міфічні ЗМІ. Здійснюють маніпулятивний вплив окремі персони, а 
відповідна їх діяльність опосередковується та забезпечується 
технічними засобами, юридичними конструкціями та особами, що 
проводять їх вплив. 

Слід, однак, наголосити на необхідності віднесення до складу 
осіб, що здійснюють маніпулятивний вплив тих, хто визначально 
впливає на культурну сферу життя суспільства. Основою здійснен-
ня маніпулятивного впливу є поперднє формування за допомогою 
впливів стратегічної спрямованості адекватної цілям подальших 
маніпулятивних впливів у об’єкта маніпулятивного впливу світо-
глядних засад. Одним з напрямів такого впливу є дія через сферу 
культури, в сучасних умовах, в першу чергу, за допомогою масової 
культури, з метою формування культурно аморфного та, в даному 
відношенні, монолітного суспільства.  

Зауважимо лише, що, по-перше, некоректним є виокремлення 
ідеологів за межами сукупності політиків, і, по-друге, пред-
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ставниками вищого прошарку суб’єкта маніпулювання свідомістю є 
не державні службовці (і, власне кажучи, політики) загалом, а ті з 
них, хто впливає на формування змісту інформації, що передається 
об’єкту маніпулятивного впливу. 

Таким чином, можна констатувати, що в структурі суб’єкта 
політичного маніпулювання існує активна частина – «ядро, що 
планує й ініціює маніпулювання свідомістю» [1, с.120]. Цю скла-
дову суб’єкта маніпулювання свідомістю іноді називають суб’єктом 
керування маніпулювання свідомістю, до якого входять «головні 
ідеологи, режисери, ініціатори і координатори маніпулювання 
свідомістю. Це свого роду мозковий центр, штаб маніпулювання 
свідомістю» [1, с.120]. Ці учасники політичного життя і є джерелом 
маніпулятивного впливу (джерелом цілеспрямованої інформації), в 
той час як усі інші, хто наступним вступає в комунікативну 
взаємодію з об’єктом маніпулятивного впливу, є (у разі наявності в 
них вищезгаданих ознак) комунікаторами. 

Зрозуміло, що в ряді випадків вплив джерела маніпулятивної 
діяльності не опосередковується подальшим інформаційним впли-
вом інших осіб. Головним чином це відбувається під час процесів 
безпосереднього впливу. Таким чином, як ми вже зазначали, умовна 
сукупність комунікаторів не тотожна відповідній сукупності джерел 
маніпулятивного впливу. Вкажемо тут на те, що в умовах сучасної 
політичної комунікації переважна більшість комунікаторів є окре-
мими учасниками процесів маніпулювання політичною свідомістю, і 
перш за все за врахуванням якісного аспекту їхньої діяльності – 
конкретного впливу на політичну діяльність об’єктів такого впливу 
(переважної більшості громадян-виборців). 

Можна впевнено стверджувати, що про вищість суб’єкта 
маніпулятивного впливу в політиці дає змогу говорити наявність в 
нього таких базових характеристик: по-перше, можливість вияв-
ляти ініціативу щодо впливу на політичну аудиторію; по-друге, 
наявність та характер доступу до ресурсів, що забезпечують мані-
пулятивну діяльність; і, по-третє, відсутність фактичної обумо-
вленості позиції потенційного (з точки зору наукового аналізу) 
суб’єкта маніпулятивного впливу щодо формування особливостей 
конкретного маніпулятивної взаємодії (а також і особливостей 
конкретних маніпулятивних кампаній) або самостійність позиції 
потенційного суб’єкта маніпулятивного впливу. 
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Підсумовуючи, слід процитувати польського соціолога Юзефа 
Подгурецкі. Дослідник робить принципове узагальнення щодо 
характеристик суб’єкта маніпулювання та загального характеру 
маніпулятивної взаємодії, стверджуючи, що суб’єкт маніпу-
лятивного впливу «…не бере до уваги потреби партнера по комуні-
кації» [4, с.79], такий суб’єкт «у взаємодії… концентрується на 
тому, що він хоче отримати», «він проявляє ініціативу», «він почи-
нає і закінчує взаємодію» [4, с.81]. Таке узагальнення попри фор-
мальну тривіальність, є надзвичайно цінним і вказує на найбільш 
принципові характеристики маніпулятивної діяльності. Осягнення 
їх суті та особливостей є першочерговою умовою розуміння місця 
маніпулювання в системі сучасної політичної комунікації та 
загалом сучасній соціально-політичній дійсності, а отже, і базовою 
умовою їх встановлення, обмеження та нейтралізації. 
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МЕДІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ГАРМОНІЗАЦІЇ  

ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН 
 

Досліджується медіація як узгоджувальний механізм 
політичної комунікації та політичного дискурсу. Особлива увага 
приділяється дослідженню медіації в ситуаціях політичних 
конфліктів, а також політичної кризи. Сформульовано поняття 
гармонізації політичних відносин у політичному процесі.  



0  

 122 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4-5(72-73) 

Ключові слова: політична медіація, політичний дискурс, полі-
тична згода, політичний конфлікт, політична криза, політична 
гармонія, гармонізація політичних відносин. 

Polyanska V.Y. The mediation of the political conflicts as an 
instrument of the political relations harmonization. 

The consensual aspects of the political communication and the 
political discourse are conducted and it’s formulated as the mediation. 
The special attention is paid to researching of the mediation in political 
conflicts and political crisis. The notion of the political relations 
harmonizing is defined.  

Key words: political mediation, political discourse, political 
consensus, political conflict, political crisis, political harmony, 
harmonizing of the political relations. 

 
Проблеми політичного спілкування в сучасній Україні пов’язані 

зі ступенем ефективності процесів досягнення взаємовигідних угод 
між політичними суб’єктами, довгостроковістю, виконуваністю, со-
ціальною значущістю та прозорістю цих угод. В реальному часі ми 
можемо спостерігати, як процес спілкування, дискусії, обговорення, 
дебатів та інших форм реалізації політичного дискурсу стає переду-
мовою або навіть причиною соціального напруження, його ескалації 
та загострення. Звичайне ток-шоу спричиняє суспільні обговорення 
певної проблематики, політичний конфлікт реалізується в комуніка-
тивному просторі із залученням широких верств населення. Політи-
чний конфлікт може, в свою чергу, перекидатися на соціальну, 
культурну, конфесійну, етнічну та інші сфери, а також викликати 
реальні зіткнення людей, де можливими стають людські жертви. До 
того ж, соціальне напруження, яке поширюється через механізми 
політичної комунікації, справляє певний вплив на економічну сферу, 
сферу соціальних та міжособистісних відносин.  

Неефективність політичного спілкування в умовах реального по-
літичного конфлікту, підміна дискусії квазіспілкуванням та шоу [1] 
спричиняють невирішеність політичного конфлікту та розгортання 
політичної кризи. Політична криза, в свою чергу, означає зупинку у 
функціонування політичних інститутів або їх неефективне функціо-
нуванні, а також розрив давніх зв’язків та відносин, руйнування норм 
та правил політичного життя. 



 

 123 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Ця стаття має на меті привернути увагу до проблеми ефектив-
ності політичного спілкування в рамках концепту гармонізації 
політичних відносин, одним з провідних механізмів якого виступає 
медіація.  

Проблематика медіацій досліджується в рамках юридичної та 
економічної наук, психології, педагогіки, міжнародних відносин. У 
сфері політичної комунікації медіація розглядається як один із 
способів врегулювання, узгодження політичного конфлікту за осо-
бливої процедури, подібної до політичних переговорів. Поняття, 
структура, типи та техніки медіації досліджуються, зокрема, в 
роботах Х.Бесемера, П.Бірюкова, Ф.Ломанна, М.Пель, А.Хертель, 
І.Лукашука, Г.Шварца та інших спеціалістів з міжнародного та 
інших видів права, психології, комунікації, дипломатії. 

Поняття «політичної гармонії» в сучасній українській полі-
тичній науці вкрай рідко вживане. Зокрема, різні аспекти гармонії та 
гармонізації політичних відносин досліджуються в працях, при-
свячених як проблемам політичної естетики та естетики політичної 
влади (К.Сатрвелл, В.Бушанський, Дж.Лоолер, Х.Арендт, Р.Харі-
ман), так і спеціальним аспектам політичної науки, орієнтованим на 
концепції «балансу сил», «балансу інтересів», «вічного миру» в між-
народних відносинах (І.Кант, О.Баталов, П.Циганков), «злагоди» та 
«згоди» в політичних відносинах (Л.Козер, О.Здравомислов) тощо. 

Політичні відносини – це поняття, яке охоплює широкий 
спектр динамічних взаємодій між політичними суб’єктами та полі-
тичними акторами і характеризує зміст та основні параметри 
політичної системи. Політичні відносини є центральним концеп-
том політико-естетичного підходу до аналізу політичних процесів 
та феноменів. У рамках такого підходу розглядається можливість 
дослідження політичних явищ та процесів крізь призму естетичних 
категорій, зокрема гармонії/дисгармонії. Отже, політичні відно-
сини можуть бути розглянуті як гармонійні та дисгармонійні.  

Тут слід окремо зазначити, що синонімом естетичної категорії 
«гармонії» може бути концепція «політичної згоди», прийнятої в кон-
фліктологічній парадигмі [2]; концепція «динамічної стабільності», 
що застосовується до політичної системи синергетикою та власне 
системним підходом [3; 4]; концепція «балансу сил» та «балансу 
інтересів», яка є досить вживаною в теорії міжнародних відносин, а 
також у теорії державної політики [5]. Тож, термін «гармонія» щодо 
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політичних відносин означає такий їх стан, за якого наявною є по-
літична згода та/або злагода між політичними акторами, що характе-
ризується балансом сил та інтересів, а останні ефективно реалізу-
ються в рамках динамічної стабільної політичної системи. 

Протилежним терміном щодо «гармонії», за логікою, має бути 
«дисгармонія», тобто такий стан політичних відносин, за якого 
політичні актори перебувають у стані конфліктної або кризової 
взаємодії, яка здійснюється хаотично та неефективно, справляючи 
тим самим дестабілізаційний вплив на політичну систему. В стані 
дисгармонії політичних відносин інтереси політичних акторів не 
можуть бути збалансованими, оскільки один або декілька з них 
мають значну перевагу у політичних ресурсах (силі). 

Політичні відносини в сучасному світі, на думку дослідників 
політичних комунікацій, протікають головним чином у просторі 
політичного дискурсу, де і розгортаються політичні конфлікти, кризи, 
інформаційні війни і т.д. Оскільки комунікація є основним способом 
зв’язку політичного актора із зовнішнім світом, саме комунікативни-
ми засобами, тобто через виступи, промови, дебати, дискусії та навіть 
політичні ток-шоу реалізується політична дія і, власне, політичні 
відносини. І саме політична комунікація містить необхідні інстру-
менти для гармонізації та дисгармонізації політичних відносин, тобто 
механізми врегулювання/підбурення політичних протиріч, збалансу-
вання/розбалансування політичних інтересів, політичних сил у 
політичній системі. Наприклад, політичний конфлікт у парламенті за 
участі народних обранців, який транслюється на всю країну, може 
призвести до ескалації цього конфлікту, переведення його з полі-
тичної в соціальну, виробничу, релігійну або етнічну площину [6]. 
Невирішений же політичний конфлікт призводить до політичної 
кризи, де політичні відносини та зв’язки взагалі розриваються, 
політичні інститути та навіть сама політична система перестають 
ефективно функціонувати. 

У термінах політичного дискурсу гармонійні відносини між 
політичними акторами можна визначити, таким чином, як узго-
джені, врегульовані, консенсусні, тоді як протилежністю їм є кон-
фліктні, кризові відноснини, відносини, що містять суттєві 
протиріччя, які і провокують конфлікти як зіткнення політичних 
інтересів. Для узгодження політичних інтересів використовуються 
засоби політичного спілкування, які мають форму політичної дис-
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кусії, діалогу, переговорів. Отже, успішне врегулювання політи-
чних інтересів та їх гармонізація можливі дискурсивними засобами 
в рамках політичного спілкування.  

Найбільш відомими та ефективними інструментами політи-
чного спілкування можна назвати професійні політичні переговори 
та політичну медіацію. Врегулювання політичних конфліктів та криз 
за допомогою переговорів та медіації в сучасному світі є чи не най-
більш запитаними способами політичних відносин, що приносять 
видимі результати. Так звана «справедлива» модель переговорів 
передбачає умови добровільності та самовизначення політичних ак-
торів, які мають максимальну автономію у прийнятті рішень. «Тому 
модель прямих переговорів являє собою бажаний всіма сторонами і, 
як правило, найбільш розумний інструмент політичного розв’язання 
конфлікту» [7, c.121].  

Виходячи з класичних інтерпретацій медіології, можна гово-
рити про медіацію як мистецтво посередництва у процесі врегулю-
вання політичного конфлікту або кризи. Режі Дебре, досліджуючи 
способи передачі інформації та знань у рамках медіології, зазначає: 
«Медіолог – друг художників та противник естетиків» [8, c.108]. 
«Нічого дивного в тому, що поети та представники пластичних 
мистецтв – в режимі інтуїції – були та залишаються піонерами 
медіологічної чуттєвості (яка руйнує ієрархії та здійснює 
поздовжній розріз крізь поля)…» [8, c.109]. Медіолог має справу із 
відстороненою передачею інформації, знань та смислів. Медіатор 
же організує простір інформаційного обміну через роботу з 
інформацією та смислами, нівелюючи відмінності та протиріччя у 
спілкуванні, опосередковуючи комунікацію для прийняття конкре-
тного рішення. І перша, і друга діяльність знаходяться на межі із 
мистецтвом по суті. 

Зазначимо, що паралелі між медіацією та гармонізацією як спо-
собами впливу на політичну сферу пов’язані сутнісно так, як 
пов’язані політика та мистецтво. Жиль Дельоз, зокрема, вказує на 
зв’язок політики та мистецтва в процесі передачі соціально значущої 
інформації [9]. Про це свідчить і робота класика дипломатичних 
переговорів А.Пеке «Роздуми над мистецтвом переговорів» [10]. До 
речі, А.Пеке ще в 18-му столітті писав про необхідність «прививати 
смак» суспільству до ведення переговорів, формування культури 
політичних переговорів та спілкування взагалі. 
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У загальному розумінні медіація – це: «процедура примирення 
конфліктуючих сторін шляхом їх вступу у добровільні переговори 
в присутності нейтральної особи – медіатора (посередника), з ме-
тою досягнення взаємопорозуміння та прийняття взаємоприйня-
тних рішень, які вирішують конфліктну ситуацію» [11].  

Мистецтво медіації – це не лише мистецтво дипломатії або між-
народних переговорів [12], це процес організації такої дискурсивної 
практики між сторонами політичного конфлікту, коли політичні 
протиріччя ефективно розв’язуються, рішення конфлікту не нав’язу-
ється однією зі сторін або третьою стороною, а знаходиться сторона-
ми у добровільному порядку з урахуванням їх специфіки. Звичайно, 
це ефективна медіація є можливою за умови розуміння та попу-
ляризації такого методу організації політичного спілкування.  

Для сучасної України особливо гостро стоїть проблема балансу 
політичних інтересів та сил, а також налагодження політичного 
діалогу, який передбачає взаємні гарантії реалізації політичних інте-
ресів усіх задіяних у політичних конфліктах сторін. Гармонізація 
політичних відносин не в останню чергу може бути досягнута у разі 
застосування новітніх методів врегулювання політичних конфліктів 
та організації політичного спілкування. Фактично, діалогізація, пе-
реговори та медіація в політичному спілкуванні у разі їх професійної 
організації та введенні в широку практику на всіх рівнях влади та 
громадянського суспільства здатні дати плоди у вигляді консенсусу, 
узгодженості та довгостроковості політичних відносин, а одночасно 
конструктивному розв’язанні політичних конфліктів та протиріч. 
Ефективна медіація має результатом довгострокові домовленості, 
які сторони конфлікту поважають та готові виконувати, відчуваючи, 
що їхні інтереси та суверенність враховані та поважаться незалежно 
від політичних уподобань.  

Безліч прикладів неефективної політичної комунікації між 
політичними суб’єктами в Україні наводять на висновки щодо 
необхідності зміни ставлення до процесів політичного спілкування 
(діалог, обговорення, дискусії, переговори, обговорення, слухання, 
дебати і т.д.). Тож, як практичну рекомендацію, пропонуємо звер-
нутися до інституту професійної медіації. На рівні суспільства, на 
нашу думку, доцільно звернутися до можливості використання 
інституту медіаторів у процесах політичного спілкування.  
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Сам по собі цей інститут передбачає суспільне розуміння призна-
чення медіації, її цінність та ефективність з погляду гармонізації 
політичних відносин. Можливість узгодження політичних інтересів та 
досягнення гармонійної взаємодії політичних акторів вбачається нам 
можливим лише за умови особливого підходу до освіти та виховання 
медіаторів, що мають здійснюватися за принципами професіоналізму, 
патріотизму, порядності та поваги в широкому смислі.  

Це також означає, що медіація може бути пристосована і ор-
ганічно вплетена в наявні моделі політичного спілкування в тому 
разі, коли функції медіатора бере на себе особа, яка має політичну 
владу або державницькі повноваження [13]. Така медіація буде 
ефективною лише в разі вміння такого медіатора «на вимогу» 
щодо врегулювання політичних конфліктів.  

Проблема гармонізації політичних відносин через медіацію як 
форму організації політичного спілкування містить такі аспекти: 
по-перше, політичні конфлікти та кризи є нормальними явищами 
та процесами суспільного та політичного життя, які стають озна-
ками розвитку політичної системи. Знання сутності конфлікту та 
кризи дозволяє керувати ними та / або їх потенційними наслі-
дками. Як політичний конфлікт, так і політична криза є небез-
печними та руйнівними не самі по собі, а лише в тому разі, коли їх 
неправильно досліджувати, дозволити деструктивному началу 
стихійно руйнувати відносини між людьми та групами.  

По-друге, до позитивних функцій конфлікту належать [14]: 
1) функція емоційної розрядки; 2) пізнавальна та комунікативна 
функції; 3) умови для розв’язання проблеми, що лежить в основі 
конфлікту, а також потенціал для розвитку та вдосконалення 
системи, можливість оминути крах системи.  

По-третє, політична криза – це завжди сигнал для системи про 
необхідність кардинальних змін у політичних відносинах, їх дис-
гармонійний стан. Одночасно, стан політичної кризи характеризу-
ється відмиранням старого, недіючого в параметрах системи, а 
також розривом відносин, норм та моделей поведінки, що віджили 
себе. В той же час, кризовий стан передбачає наявність сильного 
емоційного накалювання, в якому старі політико-культурні устано-
вки, а іноді і цінності, «переплавляються» на нові, завдяки чому 
політична система оновлюється, тобто розвивається.  
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В умовах тотального впливу засобів масової інформації на люд-
ську свідомість, в епоху інформаційних війн політичний конфлікт та 
криза можуть бути цілеспрямовано спровоковані, сконструйовані, 
тобто не мати реальної проблеми в своїй основі. В цьому разі пред-
мет конфлікту, наприклад, може бути надуманим, перебільшеним 
або взагалі вдаваним, навіяним ЗМІ [15]. За таких умов медіація, з 
одного боку, є більш ускладненою, оскільки існує політичний 
суб’єкт, якому вигідний сам по собі політичний конфлікт, а з іншого 
боку, саме медіація як форма організації політичного спілкування 
може стати ефективним способом узгодження інтересів та гармо-
нізації політичних відносин.  

По-четверте, медіація вимагає добровільної участі в цьому 
процесі, готовності узгоджувати свої інтереси з інтересами інших 
сторін, навіть якщо вони найлютіші ідеологічні опоненти. Це мож-
ливо, знову ж таки, за умови розуміння принципів та призначення 
медіації, а також за наявності політичної волі до узгодженості та 
встановлення балансу сил у політичних відносинах, що і є пара-
метрами політичної гармонії. 

У цілому, медіацію як технологію організації політичного спіл-
кування слід не лише ґрунтовно досліджувати, її треба вивчати, її 
слід популяризувати на рівні влади та громадянського суспільства 
саме тому, що принципи медіації відповідають принципам гармо-
нійних політичних відносин: узгодженість інтересів, динамічна та 
ефективна взаємодія між всіма носіями політичних інтересів, довго-
строковість досягнутих угод, добровільність у їх виконанні, «баланс 
сил» між політичними акторами тощо. 

Гармонізація політичних відносин передбачає гармонізацію 
відносин між політичними інститутами та громадянським 
суспільством. Саме тому медіацію не можна зводити до 
формальних або ритуальних процедур, навпаки – медіація має 
залишатися неформальною формою участі/координації/ посеред-
ництва суспільства, вчених, експертів під час розв’язання проблем, 
що мають соціальне значення. 
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БЛОГОСФЕРА ЯК ІНСТРУМЕНТ 
 СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  

У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 

Стаття присвячена розгляду специфіки блогосфери як 
медійного засобу нового типу, що супроводжує процеси соціо-
культурної трансформації сучасного українського суспільства. 
Приділено увагу пріоритетам вільного висловлення у блогосфері, а 
також специфічної культури комунікації, яка випрацьовується в 
цьому просторі. 

Ключові слова: блогосфера, Інтернет, медіа, публічна кому-
нікація, блогер. 

Olga Mikhaylova. Blogosphere as an instrument of socio-cultural 
transformations in contemporary Ukraine. 

The article considers the specifics of the blogosphere as a new type 
of media which accompany the process of socio-cultural transformation 
of modern Ukrainian society. Attention is paid to the priorities of free 
expression in the blogosphere, and to the culture of communication that 
reveal itself in this space. 

Keywords: blogosphere, Internet, media, public communication, 
blogger. 

 
Можливості вільного висловлення, які надає Інтернет, є наба-

гато потужнішими, ніж ті, які може надати громадянському журна-
лістові навіть найбільш незалежне ЗМІ. Монополія на «четверту 
владу» – владу через керування інформаційними потоками – 
завдяки можливостям Інтернету нині вислизає з рук держав, корпо-
рацій і навіть медіа-магнатів. Цю тенденцію відбив вислів Х. Клін-
тон: «Коли ти в Інтернеті, тобі не треба бути олігархом чи рок-
зіркою, щоб мати великий вплив на суспільство» [цит. за: 1, с. 58]. 
Активність у блогосфері, принаймні умоглядно, надає доступ до 
«четвертої влади» кожному, хто бажає. 

Блог може завести у мережі будь-який користувач, не вкла-
даючи жодних коштів і навіть не повідомляючи власне ім’я, тобто 
анонімно. Лише від його ініціативи та таланту буде залежати, чи 
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приверне він увагу аудиторії, чи вплине на неї. Це пояснює, чому 
блогосферу називають «віртуальною громадською ареною початку 
ХХІ ст.» [2, с. 14]. На блогах ми бачимо прояви відвертості, які не 
можуть собі дозволити транслювати традиційні медійні засоби. 
Для блогосфери характерна інтонація, мало сказати щира, – 
сповідальна.  

В Україні блогосфера активно розвивалася від 2005 – 2006 рр. 
До того часу існували нечисленні блоги, які були переважно спо-
собом спілкування близького кола друзів, зокрема, іноземних. І 
серед самих блогерів, і серед дослідників побутує думка, що про-
цес поширення блогерської активності в Україні наслідував ті самі 
процеси в Росії, але з деяким відставанням. Утім, вплинули на цей 
процес і суто українські чинники, особливо – події «помаранчевої 
революції». Зародки громадянського суспільства в Україні тоді 
дістали поштовх до розвитку, на що активно відгукнувся найдемо-
кратичніший сегмент українського суспільства, представлений 
користувачами мережі Інтернет. 

Розвиток українського сегмента блогосфери був настільки 
активним, що за кілька років став фактично синхронним розвитку 
блогосфери найбільш медіатизованих країн. І вже одночасно зі 
світом вступила українська блогосфера у другий етап розвитку, 
який науковці пов’язують зі сплеском уваги до блогосфери з боку 
медій. Про перебіг цих процесів пише, зокрема, Д. Карпф                  
(D. Karpf): «Як тільки блогінг набув достатнього визнання, аби 
його сприймали всерйоз, наявні медійні та політичні інституції й 
собі запровадили цю технологічну новину. Великі медіа-інституції 
наймали блогерів на повний робочий день, щоб ті пропонували 
контент їхнім інтернет-ресурсам. Політичні кампанії, бізнес, групи 
інтересів – усі додавали блоги на свої сайти, і нові системи керу-
вання контентом зробили блогінг ключовою рисою оновленого 
дизайну веб-сайтів» [3, с. 69]. 

Якщо до цього аудиторія блогерів була доволі обмеженою, то 
медіа вивели блогінг у провідні суспільні тренди. Початок цих про-
цесів можна датувати 2006 – 2007 рр. Так, у 2006 з’явилася рубрика 
«блоги» на сайті The Economist. Також цю новацію запровадили 
потужні світові медіа, такі як Financial Times, Le Figaro, Vanity Fair 
тощо. Українські медійники не відставали. Популярне видання 
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«Кореспондент» започаткувало рубрику «блоги» вже на початку 
2006 р., і першими авторами виступили журналісти В. Сич, О. Іва-
ненко, Ю. Мак-Гаффі. «Українська Правда», заснована Г. Гонгадзе, 
підхопила ініціативу влітку 2007 р.. Першими відкрили власні блоги 
на цьому ресурсі С. Лещенко, О. Медведєв, І. Луценко. Приблизно 
тоді ж відкрилися блоги на сайті видання «Новинар» та ЛІГА.net, і 
цю практику згодом підхопили «Лівий берег», «Український 
тиждень» та інші видання. 

Недарма близько 34 % блогерів розглядають свій блогінг як 
форму журналістики [2, с. 16]. Американський дослідник і один з 
піонерів блогінгу Д. Гілмор назвав блоги «народною журналістикою, 
що створюється людьми для людей» [4, с. 225]. Він запропонував такі 
визначення для незалежних авторів Інтернету: громадянський журна-
ліст (citizenjournalists) та громадський журналіст (civiljournalist). 
Перші є активними представниками громадянського суспільства і 
здійснюють контроль за діями влади; другі більш зосереджені на 
інформуванні та волонтерських ініціативах. 

Можливості миттєвого реагування – безсумнівна перевага 
блогосфери у сфері інформування: у цьому пункті на сьогодні ЗМІ 
не можуть конкурувати з блогосферою. Причина у відносній пові-
льності роботи будь-якого ЗМІ, де, перш ніж бути оприлюдненою, 
інформація проходить етапи перевірки, редагування тощо. Елек-
тронних ЗМІ це стосується меншою мірою, проте, поряд з блого-
сферою, відстають і вони. Тому повідомлення термінового значен-
ня, щойно фіксовані, бувають отримувані саме завдяки блогінгу. 
Прикладом може бути розміщення у блогосфері, майже в режимі 
real time, репортажів про терористичний акт 11 вересня 2001 р. з 
супровідними фотографіями з місця подій. Ці повідомлення стали 
основою перших повідомлень про трагедію в американських ЗМІ.  

За цією логікою у часи стрімких змін і революційних перетво-
рень, коли традиційні медіа дезорієнтовані або просто відстають, 
функцію інформування значною мірою бере на себе блогосфера (а 
також соціальні мережі). Криза довіри до ЗМІ, якою ці перетво-
рення супроводжуються, зумовлює зростання уваги суспільства в 
першу чергу до тих незалежних блогерів, які беруть на себе зав-
дання подолання соціальної дезорієнтації. 

Блогосфера бере на себе завдання інформування, коли йдеться 
про протестні акції, інформація про які не може просочитися у 
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офіційні або контрольовані певними політичними силами ЗМІ. 
Так, протягом останнього тижня січня 2014 р. блогери жваво обго-
ворювали актуальну тему спротиву українських повстанців підроз-
ділу «Беркут» на вул. Грушевського в Києві. Пости з цієї теми 
становили тоді 70-80% усіх повідомлень у ЖЖ (за результатами 
безпосереднього моніторингу нових постів, що з’являлися у ЖЖ у 
ці дні), при чому це стосувалося не лише українського, але й 
російського сегмента ЖЖ. 

Така насиченість блогосфери повідомленнями про повстанців 
певною мірою була зумовлена інформаційним вакуумом чи пере-
кривленням цих подій у російських та підконтрольних українській 
владі ЗМІ. Аудиторія, яку ці ЗМІ «покривають» – з Росії та східних 
областей України – шукала переконливіших свідчень, а також 
генерувала незалежні оцінки подій. Російські журналісти, а також 
українські блогери користувалися з можливостей блогосфери, аби 
задовольнити цю інформаційну спрагу.  

З тих самих причин блогосфера є інструментом поширення 
інформації, яка стосується побутування маргінальних дискурсів. По-
ширення такого штибу інформації вважається неприйнятним у нор-
мованому просторі традиційних медій. Це стосується, наприклад, 
інформації щодо діяльності сект, які водночас вільно повідомляють 
про себе у блогосфері. Це можна бачити по блогу організації «Аум 
Сінрікьо» [5], яка підпадає під визначення тоталітарної секти. На 
цьому блозі, наприклад, представлена інформація щодо епізоду з 
отруєнням у токійському метро, і ця інформація докорінно відмінна 
від тієї, яку транслювали всесвітньо відомі авторитетні ЗМІ.  

Також альтернативні виклади подій пропонують у своїх бло-
гах прихильники праворадикальної або ліворадикальної ідеології. 
Тут же можна знайти інформацію про різноманітні заходи й акції 
вказаних рухів. Наприклад, на своєму блозі [6] І. Гаркавенко не 
лише висловлює прихильність ідеям консервативної революції, але 
також повідомляє про події, які можуть зацікавити однодумців: 
тематичні лекції, правозахисні акції, вшанування пам’яті 
мислителя консервативного табору Д. Венера тощо. 

Плюралізм Інтернету давно не лишив надії, що в ньому може 
сконденсуватися певний дискурс: інтернет став тотальним і все-
охопним. У ньому на сьогодні присутні усі можливі дискурси, усі 
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можливі уклади і відповідні їм способи ідентифікацій. Інтернет є 
дієвим впровадженням у реальність цінностей свободи, проголоше-
них в емансипаційних рухах 60-х та 70-х рр. ХХ ст., що переконливо 
довів на багатому матеріалі М. Кастельс у своєму ґрунтовному 
дослідженні комп’ютеризованих інформаційних мереж [7]. 

Наслідкам поширення специфічних форм мережевої комуніка-
ції приділяє увагу філософ С. Дацюк у своїх роботах, присвячених 
теорії віртуальності. Зокрема, він прописує специфіку мережі Ін-
тернет як території вільної від статусних розмежувань і підкреслює 
антагонізм комунікаційних стратегій держави й мережі Інтернет: 
«Комунікація була організованою (державою) за основним прин-
ципом статусності щодо змісту, який передавався, та за принципом 
асиметрії «центр – провінція» щодо ієрархії і зв’язків елементів, 
що входять у комунікацію. Однак з розвитком Інтернету до певно-
го критичного рівня ситуація докорінно змінилась. Інтернет пере-
творює культуру, де доступ до комунікації можливий лише через 
статус, у культуру, де цей доступ є безпосередньо мережевий: 
кожний є доступний кожному поза соціальним статусом. Мережа 
не просто поглинає статус через якийсь найвищий статус уседозво-
леності, але саме скасовує статус як принцип» [8]. 

Втілення цінностей свободи у специфічному стилі інтернет-
комунікації досягається за рахунок відмови від жорстких культур-
них норм. Така відмова, за спостереженнями З. Фройда, завжди 
супроводжується певним задоволенням. У цьому задоволенні, 
отримуваному користувачами Інтернету, лежить причина інтернет-
залежності, висловлює переконаність С. Коноплицький. Він також 
звертає увагу на поширення регресивних тенденцій серед користу-
вачів: «За ситуації, коли існуючі норми і правила виявляються 
непридатними або неспроможними, зі всією силою виявляється 
самий первинний, примітивний, дотепер пригнічуваний спосіб 
реагування» [9, с. 52]. Саме цим зумовлена репутація блогосфери 
як переважно малозмістовного формату.  

Справді, значна частина блогосфери являє собою малозміс-
товні щоденникові записи. Особливого поширення вони набули на 
демократичних, загальнодоступних і безоплатних платформах, 
популярних серед українців – ЖЖ, LiveInternet.ru, Diary.ru, Mail.ru 
тощо. Недарма соціологічні дослідження блогосфери Живого 
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Журналу показують, що найбільшою популярністю серед блогерів 
користуються теми «дозвілля і звички» – 56,5 % користувачів 
згадували цю категорію серед найбільш затребуваних. Далі йшли 
рубрики «природа» (52,5 %) та «особистість і психіка» (49,5 %). 
Політика (17,5 %) опинилася десь всередині списку [10, с. 41]. Така 
статистика є аргументом на користь поширеної тези, що мережеве 
товариство в цілому відзначається ескапізмом, не цікавиться 
політичними проблемами, слабо інтегроване у реальну політичну 
систему [11, с. 7]. 

Пости розважального сегменту блогосфери добре ілюстровані 
і значною мірою складаються саме з зображень – фото, карикатур, 
гумористичних колажів (т. зв. демотиватори) тощо. Найпоши-
реніші коментарі – це закиди автору в тому, що написане ним 
містить «многа букав» (тобто вимагає більше уваги, ніж готовий 
приділити текстові підкреслено малописьменний читач). Усе це 
вказує, ніби блогосфера орієнтована на таку аудиторію, яка уникає 
«перевантаження».  

Свою роль у такому розслабленні відіграють т. зв. смайлики – 
символічні зображення посмішки (а також інших емоцій). Автор 
цього зображення, Б. Харві, створив його на замовлення страхової 
компанії у 1963 р. Популярність символу у 70-ті рр. ХХ ст. шири-
лась, і нарешті вживання його користувачами Інтернету зробило 
його на сьогодні чи не найбільш популярним і частіше використо-
вуваним символом. Різні варіації смайликів позначають емоції – 
смутку, здивування, пихи, навіть байдужості. Для позначення най-
сильніших емоцій існують анімовані (рухливі) смайлики – вони 
танцюють, плачуть, вітаються, підморгують тощо.  

Смайлики являють собою піктографічні символи, і їхня попу-
лярність підтверджує спостереження російського футуролога С. Пе-
реслєгіна щодо зростання ролі піктографічних повідомлень у нашу 
добу. Він навіть популяризує цей архаїчний спосіб фіксації змістів у 
своїх книгах [12]. У парадигмі М. Мак-Люена звернення до пікто-
грам, як і до ієрогліфів – «це балет таких поз, що викликає захват 
тих, хто шукає синестезію та аудіотактильну широчінь, які набагато 
перевищують голу абстракцію абеткових форм» [13, с. 71]. 

М. Мак-Люен прямо пов’язує електронні уособлення культури 
і пробудження «Африки всередині нас» [13, с. 69], твердячи, що 
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неписьменні культури в електронному світі стають зрозуміліші. У 
методології, запропонованій цим вченим, блогосфера вже не нага-
дує територію писемної культури і має розглядатися за критеріями 
дещо іншими, ніж такі медіа, як газети або телебачення, які автор 
поєднує в межах писемної культури. 

Позиція ототожнення засобу медійної комунікації та змісту 
повідомлення, яке воно несе у світ, відбилася у відомому вислові 
М. Мак-Люена «medium is the message» (з англ.: медійний засіб і є 
посланням). У 1964 р. він випустив книгу [14], де обстоював цю 
тезу. Електронні засоби комунікації, на погляд цього вченого, самі 
по собі настільки вражаюче і кардинально трансформують уявлен-
ня людини про суспільство і публічність, що з цим впливом порі-
внювати вплив змісту повідомлень нема сенсу. Так само засоби 
письма свого часу вплинули на розвиток людини і цивілізації.  

Писемна культура, якій М. Мак-Люен приділяє найбільше 
уваги у книзі «Галактика Гутенберга» [13], передбачає пасивну 
роль споживача під час читання книги або перегляду фільму. Цій 
культурній традиції та відповідним стереотипам пасивного спри-
йняття автор протиставляє реакції африканської аудиторії, яка не 
може сидіти мовчки, не беручи участі у подіях, яких торкається 
повідомлення: африканці прагнуть бути співучасниками дії. Цій 
аудиторії властиво емпатичне долучення до того, що відбувається, 
«природне для усної культури й людини, яка звикла до аудіотакти-
льного сприйняття світу» [13, с. 61]. 

Очевидно, блогери і відвідувачі блогосфери, з їхньою безпосе-
редністю, ініціативністю і реактивністю, ближчі до «африкансько-
го» способу трансляції меседжів і ставлення до них. На відміну від 
традиційних медійних засобів, блогосфера розрахована не на 
пасивну сприйнятливу аудиторію, але на аудиторію активну – 
таку, яка готова відгукуватися в коментарях, ширити посилання на 
джерела інформації тощо. Недарма дослідники визначають Інтер-
нет як комунікативний простір, в якому розміщуються медійні 
засоби [15], що накладає відбиток на їхню специфіку.  

У блогосфері та соціальних мережах фактично розмивається 
різниця між новинним повідомленням і комунікацією. Замість 
сприйняття готового інформаційного продукту новітні засоби 
комунікації базуються на особистому пошуку інформації у полі 
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контактів «людина-людина». Якщо повідомлення стосується суспі-
льно значущих або просто цікавих тем «на часі», воно неодмінно 
стає приводом для дискусії, що розгортається у коментарях. Слід 
погодитися, що зміст записів у блозі репрезентує культурний 
капітал автора, а кількість коментарів – форма репрезентації 
соціального капіталу, вираженого у символічній формі. При цьому 
більш коментованими, за численними спостереженнями, 
виявляються записи публічної тематики, порівняно з записами 
приватної тематики [16, с. 110].  

Більшість блогерських платформ поряд з назвою кожного 
посту подає дані про його коментованість. Статистика коментарів 
дозволяє робити висновки щодо резонансності того чи іншого 
блогерського посту, але навіть більшою мірою – про готовність 
дискутувати, тобто про жвавість суперечок навколо порушеної (і 
авторським способом висвітленої) теми. Часто ці суперечки мають 
некоректний характер. Для того, щоб аналізувати популярність 
автора, статистика коментарів має бути доповненою статистикою 
позитивних відгуків – т. зв. лайків (рекомендацій). Слід зазначити, 
що лайки можуть бути способом позитивного оцінювання в межах 
платформи, а можуть бути свідченням популярності посту серед 
учасників тієї чи іншої соціальної мережі. 

Різні блогерські платформи (а тим більш окремі самостійні 
блоги) пропонують відвідувачам різні набори опцій, за допомоги 
яких вони можуть висловити своє ставлення до блогу, його автора 
та його змісту. Зазвичай на сторінках блогів відбивається кількість 
рекомендацій-лайків того чи іншого посту прихильником Face-
book, поряд з даними для прихильників інших мереж – ВКонтакте, 
Twitter тощо. В Україні значного поширення від 2011 р. набула 
мережа Facebook, і тому дані щодо рекомендацій у Facebook є 
доволі інформативними й адекватно свідчать про реальні масштаби 
популярності того чи іншого допису. Але це не стосується постів, 
створених раніше.  

Зокрема, можна побачити, що резонансна стаття Є. Кісельова 
«Послесловие к истории с Ургантом» («Післямова до історії з 
Ургантом») [17] отримала півтори тисячі лайків в мережі Facebook. 
Це значна цифра для «Кореспондент.net», але на блогах «Українсь-
кої Правди» знаходимо і більш популярні пости. Прикладом може 



0  

 138 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4-5(72-73) 

слугувати текст С. Лещенка «Юля, хватит» («Юля, досить») [18], 
присвячений виходу Ю. Тимошенко з в’язниці у лютому 2014 р. і 
перспективі її повернення у велику політику. Цей пост заслужив  
20 тисяч лайків. 

Коментування блогів є специфічною формою публічної 
комунікації. Її учасники можуть бути знайомими у реальному 
житті, і в таких випадках їхній спосіб комунікації набуває рис 
відповідальних і довірчих (навіть якщо вони ховаються за ніками). 
Якщо учасники комунікації не є знайомими, проте не ховаються за 
ніками (наприклад, пред’являють іншим учасникам комунікації 
свій профіль у Facebook), така комунікація стає менш довірчою, 
проте лишається доволі відповідальною. Нарешті, комунікація, 
реальні учасники якої замасковані непізнаваними ніками, не є ані 
відповідальною, ані довірчою.  

Такий спосіб спілкування можна, за Бахтіним, означити як 
карнавальний [9, с. 71]. У цьому контексті постає питання, чи 
можуть взагалі блоги становити достовірне джерело – адже 
більшість блогерів виступає під псевдонімами-ніками. Є підстави 
на це питання відповісти позитивно.  

У галузі соціальної психології чи не найбільше сьогодні 
привертають увагу науковців концепт самопрезентації та концепт 
ідентичності, і обидва вони актуалізуються у дослідженнях 
інтернет-комунікацій [19]. Віртуальна самопрезентація дає 
фактично необмежені можливості абсолютного керування вражен-
нями про себе. Але вигадана (віртуальна) ідентичність, як правило, 
зумовлена реальною ідентичністю особи, що ховається за ніком, 
відбиваючи її мрії, уяву, бажані сили й належності.  

Отже, блогерський нік приховує, як правило, певну, визначену 
особу – людину, яка відбиває у блогу свої погляди, переконання, 
досвід. Усе це, а також особиста історія, яку можна простежити за 
записами у блогу, переконують, що у блогу знаходить відбиток 
ідентичність її автора. Беручи до розгляду блоги, авторство яких 
викликає питання, можна спертися на концепцію безсуб’єктного 
дискурсу [20, с. 27], яка трактує зміст як такий, що не залежить від 
окремих людей, але існує як певна матеріальна субстанція. В такій 
методології питання про авторство не є суттєвим.  



 

 139 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Очевидно, час поставити питання, наскільки коректним є вжи-
вання самого поняття «анонімність», коли йдеться про способи 
самопрезентації користувачів мережі. Зрештою, можна вважати 
усіх користувачів анонімами, оскільки, реєструючись, ніхто з них 
не пред’являє паспорта. Справді, неможливо перевірити відпові-
дність ніка – особі користувача. Це ж саме стосується і наданої 
особистої фотографії (яку прийнято називати аватаркою). До того 
ж, слід зауважити, що анонімність у блогосфері вже не домінує так 
однозначно, як на початку її існування. Поширення соціальних 
мереж дедалі частіше провокує блогерів давати посилання на свої 
сторінки у Facebook (де, як правило, міститься достовірна інфор-
мація про особу). Також коментатори блогів частіше відвідують 
блогосферу зі своїх сторінок у соціальних мережах. 

Підсумовуючи, зазначимо, що блоги в багатьох аспектах висту-
пають як типово медійний продукт. Але також є й інші аспекти, які 
вирізняють блоги з-поміж медійних продуктів. Унікальність, 
інноваційність блогосфери як медійного засобу нового типу 
визначають технологічні можливості мережі Інтернет і свобода 
висловлювання, що забезпечена цими можливостями.  

За десятиліття існування мережі в ній викристалізувалася 
специфічна стилістика, і навіть культура, яка набула чи не найбільш 
рафінованих, виразних форм саме у просторі блогосфери. 
Анонімність дописувачів та можливість вільної комунікації з будь-
яких питань характеризують цей простір. Демократизм блогосфери 
має позитивний бік (оперативність, щирість дописувачів і плюралізм 
думок), але також і негативний бік (поверховість, імпульсивність). І 
хоча змістовну наповненість блогосфери багато дослідників, та й ко-
ристувачів, ставлять під сумнів – не можна недооцінити її значення 
як альтернативного вільного каналу поширення інформації, а також 
вільну трибуну висловлювання. Процеси соціокультурної трансфор-
мації суспільства не можна нині уявити поза розвитком блогосфери; 
адже саме вона значною мірою ці трансформації підштовхує, 
зумовлює і забезпечує. 
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II. ПРОБЛЕМИ ЕТНОПОЛІТИКИ 
 

Олександр Майборода 
 

ЕТНІЧНИЙ ФАКТОР У ЗАПОЧАТКУВАННІ  
ДЕРЖАВНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ 

 ЛЮДСЬКИМИ СОЦІУМАМИ 
 

Стаття зосереджена на ролі етнічного чинника у виникненні 
державної самоорганізації людських спільнот. Головна теза 
статті – що спільна згода людської спільноти на державну владу 
випливає з її солідарності щодо спільних інтересів, а остання – із 
почуття етнічної єдності. 

Ключові слова: первісне суспільство, вождизм, стейтогенез, 
етнічність, агресивність. 

Olexandr Mayboroda. Ethnic factor in founding the state self-
organization by people communities. 

The article focuses on the role of ethnic factor in the rise of state 
self-organization of human communities. The main thesis of the paper – 
that common human community consent for state authority originated 
from it’s solidarity about common interests, and the last one – from the 
feeling of ethnic unity.  

Key words: primitive society, chieftaincy, state-genesis, ethnicity, 
aggressiveness. 

 
Одна з найбільш обговорюваних тем сучасної глобалістики – 

майбутня доля національних держав. Продуктивність дискусій на 
цю тему залежатиме від розуміння факторних джерел державо-
творення. На наш погляд, етнічний фактор державотворення 
обділяється належною увагою на противагу іншим – соціальним, 
економічним, воєнним, правовим тощо. На велику роль цього 
фактора ми хотіли б звернути увагу у пропонованій статті.  

Початком самоутворення міжнародної системи має вважатися 
поява її основних структурних елементів – держав. Додержавний 
період людської історії з позиції теорії систем можна означити як 
хаос – невпорядковану взаємодію між спільнотами різного таксоно-
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мічного рівня – племенами, їхніми об’єднаннями, етно-потестар-
ними (тобто такими, що мали зачатки владних відносин) групами 
тощо. Невпорядкованість міжгрупової взаємодії у первісний період 
найбільше проявлялася постійними міграціями первісних колективів 
у пошуках ресурсів життєзабезпечення. Нестабільність, хаотичність 
поселенської мозаїки зумовлювалася рядом чинників. Насамперед, 
тривалим переважанням привласнювальних форм господарювання – 
збиральництва та мисливства. Меншою мірою це стосувалося 
рибальства внаслідок доволі швидкого в той час самовідтворення 
рибних ресурсів певних територій, що прив’язувало до них 
риболовецькі племена. У більшості ж випадків потреба у нових 
ресурсах після виснаження ресурсів певної території спонукала до 
постійних пересувань, що перешкоджало встановленню історично 
тривалих фізичних кордонів між людськими спільнотами, а отже, 
виникнення таких суб’єктів, з яких могла б утворитися більш-менш 
стала міжнародна структура. 

Первісним соціумам був притаманний натуральний характер 
господарства. Майже все необхідне для життя первісна людина 
виробляла власноруч. Тим самим гальмувалася диференціація не 
тільки всередині первісного колективу, а й між тими колективами, 
що опинялися на певний час в одному географічному середовищі. 

Разом з тим, саме географічне середовище стало тим чин-
ником, яке спонукало до окреслення контурів великих потестар-
них  об’єднань, які мали перспективу перетворитися на держави. 
Природні умови суттєво відрізнялися у різних регіонах планети, 
що вело до виникнення відмінних господарсько-культурних 
типів, орієнтованих на виробництво або вилучення із природного 
середовища певних видів продуктів. Так виникла необхідність 
обміну продуктами спочатку між осілими хліборобськими і 
кочовими скотарськими племенами. Але і в межах одного 
господарсько-культурного типу, домінуючого у певній історико-
культурній області, відбувалася виробнича диференціація, яка 
спонукала до обміну між окремими соціумами в середовищі і 
осілих, і кочових спільнот. 

Географія первісного обміну нерідко виходила за межі 
історико-культурних областей. Встановлено, зокрема, постійні 
зв’язки ще з часів енеоліту племен, які жили у Закавказзі, з 
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передньоазійськими культурними центрами, звідки до цих племен 
потрапила технологія виготовлення сокир, посуди еламського 
типу, яка є варіантом посуди Дворіччя та Еламу. Через Кавказ 
притаманний Дворіччю тип бойових сокир у період Бронзового 
віку потрапив на територію племен Андрусівської і «зрубної» 
археологічних культур Середнього Поволжя і Південного 
Приуралля, де він успішно відтворювався. Виявлено свідчення про 
зв’язки Ель-Аргарської культури, носії якої жили на сході й півдні 
Піренейського півострова, не тільки з іншими місцевими 
племенами, а й з Британськими островами, звідки вони отримували 
олово для виплавляння бронзи [5]. 

Наприкінці додержавного періоду на території археологічних 
культур все частіше трапляються поховання воїнів. Однак вважа-
ється, що більшу частку первісної епохи характеризували в осно-
вному архетипи миру у формі речового і продуктового обміну. 
Війни траплялися епізодично і мали своїм підґрунтям мотиви 
більшою мірою ціннісні (моральні, етичні, культові), ніж матеріаліс-
тичні, прагматичні. Ними могли бути порушення племінних кор-
донів, вбивство або образа родича, «своїх» богів і т.п. 

Спочатку війни були нечастими, не мали метою знищення 
супротивника або його підкорення. Однак усе змінилося зі 
збільшенням додаткового продукту. Відтоді війни набули 
грабіжницького характеру, що привело до таких змін у психології 
суспільства, як виправдання загарбань, зневага до фізичної праці і 
зневага до чужоземців, яких можна було б використовувати у такій 
праці [10, c. 186]. 

Утворення усталених соціумів стимулювалося загальною 
еволюцією пізнього первісного суспільства – зростанням 
населення та його щільності, появою зон компактного поселення, 
зростанням осілості, появою надлишку благ, їх накопиченням, 
нерівномірністю рівня добробуту соціумів і зумовленим цим 
суперництвом між ними, перетворенням міжсоціумних контактів 
на провідний чинник еволюції [6, c. 64–66]. 

Випадки збройних конфліктів з мотивів захисту «своїх» кор-
донів траплялися в епоху, коли відбувалися постійні переселення, 
через що племена та їх об’єднання не могли спиратися на «істори-
чну» аргументацію щодо свого права на ексклюзивну належність 
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їм території проживання. Дозволимо собі припустити, що ці кордо-
ни встановлювалися етологічно, внаслідок інстинктивного захисту 
групою території свого проживання і так само інстинктивного 
визнання іншими групами цих кордонів. Характерно, що недотор-
канності своїх кордонів вимагали як осілі, так і кочові народи. 
Немає сумніву, що ці вимоги диктувалися потребами захисту 
ресурсів заселеної території, але сам факт взаємного визнання 
кордонів дозволяє говорити про глибинні психологічні джерела 
виникнення фізичних контурів тих потестарних спільнот, які 
поступово еволюціонували до протодержавного або переддер-
жавного стану.  

Насамперед слід відзначити фактор зростання кількості й щіль-
ності населення, який стимулював укрупнення соціумів. Класи-
чною лінійною схемою цієї еволюції вважається запропонована         
Г. Морганом [9, c. 43–72] і підтримана іншими дослідниками 
(особливо палко Ф. Енгельсом [8, c. 92–96]) схема переходу від ро-
дів до племен, від них до міжплемінних союзів і далі до ранньодер-
жавних народів (у лексиці Г. Моргана – націй). Схема Моргана – 
Енгельса явно обмежується фізичною структурною еволюцією 
людських соціумів – їх механічним об’єднанням від елементарних 
до більших за розмірами форм. Така схема спонукає до погляду на 
соціальный субстрат в межах держави як на мозаїку із сімей, родів, 
племен та племінних об’єднань. Вона обминає питання про якісний 
зміст цієї еволюції. Під якісним змістом еволюції мається на увазі 
досягнення цим соціальним субстратом максимально можливої 
психологічної і культурної однорідності, здатної замінити собою 
усі родові та племінні відмінності. Без своєї однорідності 
протодержавний соціальний субстрат навряд чи погодився б на 
спільне визнання основних державних атрибутів, як вони визна-
чаються правовою наукою [6, c. 21, 23] – насамперед встановлення 
територіальних меж, право збирання податків, верховенство, легі-
тимність і реальність влади для усього соціуму, згода на виконання 
її вимог, на її право встановлювати та змінювати правила та норми 
співжиття та поведінки. Зрозуміло, що названі та інші атрибути 
мали бути запроваджені і закріплені через певні інститути. Таким 
інститутом можна вважати інститут вождівства, який розгляда-
ється як ключовий під час переходу від політогенезу до утворення 
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ранніх держав [Див. у: 7, с. 95–99], у процесі, який ми називати-
мемо стейтогенезом. Саме вождівства потребували обґрунтування 
своєї легітимності через певний релігійний міф, який мав стати 
однією з ознак спільної ідентичності для підлеглих – ознаки, яка 
майже скрізь у ті часи закладала фундамент спільної етнічності. 

Навряд чи можливо уявити однорідність соціального субстрату 
державі за професійними, господарськими, рольовими, а тим більше 
статевими або віковими критеріями. Єдиним критерієм однорідності 
соціального субстрату у державі може вважатися спільність 
інтересу. У перших державах спільний інтерес не міг не мати етно-
культурного змісту. По-перше, і родам, і племенам була притаманна 
єдність релігій. Зрозуміло, що релігійна єдність обов’язково 
матеріалізувалася в обряди та у матеріальні символи поклоніння, 
тобто вона породжувала певну семіотичність комунікативних зв’яз-
ків, якими забезпечувалася єдність соціуму. По-друге, родова форма 
соціуму ще не передбачала виникнення ендогамії: було заборонено 
брати шлюб у середині роду. Тому рід, позбавлений ендогамії як 
стабілізатора етносу і закріплювача уявлення роду про спільність 
свого походження з іншими родами, ще не міг вважатися 
етносоціальним організмом. Але на рівні племені згаданої заборони 
не було, що надавало йому протоетнічної ідентичності. Паралельна 
реплікація всередині племені родового права обирати і зміщувати 
вождів зміцнювала їхню етнопотестарність. Тим самим реалізову-
валися обидва, як їх називав Г. Морган, «плани» суспільного ладу – 
утворення одночасно і соціальної організації, заснованої на родах, 
фратріях та племенах, і політичної організації, заснованої на терито-
рії і власності [9, c. 38]. До цього додамо, що етнічний характер 
«продукту», виробленого за цими «планами», зумовлювався не 
тільки племінною ендогамією, а й іншими факторами. 

Найголовнішими факторами для Г. Моргана, як зазначалося 
вище, були спільність території і власність. У зв’язку з цим виникає 
питання про належність власності, яка стала родовим чинником 
стейтогенезу. Якщо йдеться про колективну власність, насамперед 
на землю, то тут усе зрозуміло – захист колективної власності 
природно потребував колективної ж форми його організації. Якщо ж 
ідеться про приватну власність, то потребують пояснення мотиви 
самостійних власників до утворення державної влади, від якої вони 
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ставали залежними. Зрозуміло, що ідея спільної території («своєї», 
«рідної» землі) мала забезпечити мобілізацію співвітчизників на її 
захист, що автоматично забезпечувало і потребу захисту приватної 
власності. Звісно, за умови визнання народом тих, хто утримував 
приватну власність, частиною самого себе. Для цього той рудимент 
родового суспільства, як кровна єдність, обов’язково мав набути 
надплемінного змісту. 

У свою чергу, нерозривний зв’язок психології та психіки з 
культурою, яка є визначальною характеристикою соціуму і завдяки 
якій цей первинний елемент міжнародної системи ідентифікує себе 
як відмінний щодо інших, веде до роздумів про роль тих чинників, 
під впливом яких формується культура того або іншого народу. З 
одного боку, «власна природа людини залишається майже незмін-
ною у всіх регіонах, і це вирішальним чином впливає на характер 
історії людства, виступаючи одним із головних факторів її єдності. 
З другого боку, відмінність зовнішніх природних умов викликає 
відмінності в культурі, і вплив навколишнього природного сере-
довища на людину тим безпосередніший, чим нижчий рівень 
соціально-економічного розвитку народу» [3, c. 97]. 

Зворотна залежність між рівнем розвитку народу і здатністю 
географічного середовища впливати на його культуру повинна ма-
ти своїм наслідком думку, що в міру розвитку чинник природного 
середовища має постійно зменшувати своє значення для психології 
народів. Відповідно, мало б постійно слабнути також інстинктивне 
закріплення у свідомості уявлення про фізичні кордони «своєї» 
території як джерела ресурсозабезпечення, якими відокремлюється 
один елемент міжнародної системи від іншого. Але в такому разі 
було б неможливим утворення самої структури цієї системи, яка не 
тільки складається з чітко фізично окреслених елементів, а й 
спирається на принцип ієрархії між ними, а остання визначається 
потенціалом кожного з них, у т.ч. його природними ресурсами, які 
входять до географічного середовища, в якому проживає той або 
інший народ. 

Взаємозв’язок між географічним середовищем та культурно-
психологічною характеристикою соціуму стосується також і пи-
тання про всезростаючу силу архетипу війни у завершальній фазі 
первісної історії. Згідно з постулатом історичного матеріалізму, 
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поширення грабіжницьких війн було результатом збільшення дода-
ткового продукту, виникнення на цій основі соціального розша-
рування, появи правлячого класу і військового стану. В такому 
разі, виникнення держави доведеться найменшою мірою пов’язу-
вати з розвитком продуктивних сил всередині первісних соціумів, 
а пояснювати цей процес звичайним здирництвом.  

Навіть приклад так званих гідравлічних (іригаційних) суспі-
льств Північної Африки або Середньої Азії, де переважала проду-
ктивна мотивація для мобілізації соціуму та його консолідації у 
державній формі [2], виходячи зі спільного завдання ресурсного 
самозабезпечення, не спростовує «здирницького» походження май-
нового розшарування: для виконання трудомістких іригаційних 
робіт була потрібна додаткова робоча сила.  

Справді, згадуючи про домінування майнової рівності у люд-
ських колективах протягом майже всього первісного періоду, мож-
на припустити, що майнове розшарування по лінії «ми – вони» 
найімовірніше передувало розшаруванню по лінії «я – він». Якщо 
це припущення правильне, тоді можна припустити інше – що 
основним джерелом майнового розшарування, а отже, зародження 
приватної власності як основного чинника утворення владоутриму-
ючої верстви були війни між первісними соціумами, в ході яких, з 
одного боку, прискорювалося і посилювалося формування коле-
ктивного «ми – почуття», яке згодом набувало етнічного змісту, а з 
другого боку, усе міцнішала сила спокуси оволодіти «їхнім» багат-
ством і зробити його «нашим». 

Продуктивістський мотив консолідації соціуму у державній 
формі не став запобіжником від його агресивних загарбницьких 
дій щодо сусідів. Адже об’єктом загарбання може бути як добутий 
сусідами додатковий продукт, так і засоби для виробництва у ще 
більшій кількості свого власного продукту. Такими засобами вис-
тупають і люди, перетворені на рабів (на безправну робочу силу). 
Війни, таким чином, зміцнювали і психологічну, і фізичну (у сенсі 
територіальних розмежувань) парціацію людства, виступали хоча й 
не єдиним, може, і не головним, але достатньо потужним чин-
ником зміцнення у кожному із соціумів своєї окремої щодо інших 
соціумів ідентичності – спочатку племінної, а потім етнічної з 
еволюцією у етнопотестарну та державократичну.  
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Універсальність воєнної колективної поведінки у всіх історико-
культурних областях і серед носіїв усіх історико-культурних типів 
дозволяє говорити про її особливу роль як чинника формування 
психології соціумів при переході їх від додержавного до державного 
буття. А зважаючи на те, що соціальний субстрат такого соціуму на 
початковому етапі державотворення був моноетнічним, а якщо і 
поліетнічним, та за обов’язкової наявності якогось етнічного ядра, 
то можна стверджувати, що воєнний чинник справляв величезний 
вплив на процес формування етнічної психології одержавлених 
соціумів і, навпаки, від характеру цієї психології не менш великою 
мірою залежала потужність дії цього чинника: навіть якщо пов’язу-
вати походження війн з появою владоутримуючих суспільних 
станів, то реалізовувати свої лідерські амбіції і загарбницькі наміри 
такі стани могли тільки за психологічної підтримки своїх соціумів 
або принаймні за їхньої психологічної готовності підкорятися 
амбіціям і планам вождів. 

Такі особливості воєнного фактора у процесі державотво-
рення, як його одночасно внутрішній і зовнішній характер, його 
вимога до розриву з попередньою традицією і до переходу до 
нової якості, до напруження сил, його здатність до прискорення 
інтеграції населення, до самовідтворення воєнного стану, вели до 
посилення воєнного адміністрування, внаслідок чого «війна… 
виконувала, образно кажучи, функції свого роду формовки, яка 
надавала вже готовій масі певної форми, а процесам – певної 
спрямованості» [6, c. 167]. 

Прямий взаємозв’язок між формуванням фізичних меж ранніх 
держав у ході постійних війн з іншими зовнішніми акторами 
підводить до питання про найбільш виразний прояв тієї риси, що 
притаманна психології суспільства, налаштованого на війну, якою 
є агресивність, та про її зв’язок з етнічністю. 

Серед досліджень, що пояснюють природу агресивності як 
соціально-психологічного явища, найбільш ґрунтовним залиша-
ється праця Е.Фрома «Анатомія людської агресивності», яка 
вийшла у 1973 році. Парадигмальною засадою концепції Е. Фрома 
було поєднання інстинктивізму (агресивність як вроджена примор-
діальна властивість людської психіки) та біхевіоризму (агреси-
вність є типом поведінки). Не відкидаючи переконливих положень 
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обох концепцій, Е. Фром поряд з поняттям «інстинкту» як при-
родної фізіологічної потреби запропонував поняття «характер» як 
сукупність пристрастей, що відповідають специфічним людським 
потребам і які, на його думку, являють собою спробу людини 
надати сенсу своєму життю, пережити найгостріші і найпотужніші 
потрясіння буття [11, c. 23–28]. 

Згідно з фромівською концепцією, одні потреби і породжені 
ними потяги зумовлені інстинктами, а інші – характером, тобто 
пристрастями, що утвердилися у психології людини в процесі 
соціобіологічної еволюції. Інша відправна позиція Е. Фрома – роз-
ділення агресії на «доброякісну» (оборонну) і «злоякісну» (жор-
стоку і деструктивну). 

Деструктивність і жорстокість він відносив не до інстинктивних 
потягів, а до набутих людиною пристрастей [11, c. 23–24, 109]. 
Виходячи з цих позицій, Е.Фром визнавав інстинкт «доброякісної» 
агресії винятково тваринним і дивився на нього як на суто етологі-
чне явище. Приміром, агресію, що її проявляє тварина заради захис-
ту території, він відносив до доброякісних, оскільки, на його думку, 
погрозлива поведінка, яку прийнято кваліфікувати як «територіа-
льну агресивність», є усього лише інстинктивною програмою пове-
дінки, спрямованої на рівномірний розподіл життєвого простору і 
тим самим – на збереження миру. Ця інстинктивна програма тва-
рини виконує ту саму функцію, що й правове регулювання у 
людини [11, c. 155].  

Що ж до «злоякісної» агресивності, то її він вважав суто 
людською властивістю, бо «більша частина війн була розв’язана 
заради здобуття різного роду переваг, а не заради охорони 
кордонів від загроз нападу (якщо не брати всерйоз підбурювачів 
війни)» [11, c. 155]. 

Наведену конструкцію важко назвати поєднанням інстинктиві-
зму та біхевіоризму. Концепція соціобіологічної еволюції людської 
психології у напрямі формування «злоякісної» агресії фактично 
повторювала ідею історичного матеріалізму про винятково еконо-
мічні (базисні) витоки людської поведінки. Така конструкція вида-
ється дещо спрощеною, адже серед людей траплялося безліч 
випадків «злоякісної» агресії, не викликаної раціональними мірку-
ваннями. Як вже зазначалося, Е.Фром вважав таку агресію непри-
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таманною первісній, примордіальній природі людини. Понад те, 
він був переконаний, що з первісного мисливського життя людина 
успадкувала такі дві моделі поведінки, як кооперація і розподіл, 
звичай ділити здобич одного вдалого мисливця на все плем’я: «Як-
що погодитися з гіпотезою про те, що мисливське життя привело 
до генетичних змін, то доведеться зробити висновок, що у сучасної 
людини швидше треба шукати вроджений рефлекс до кооперу-
вання і розподілу (усім порівну), ніж до вбивства і жорстокості». 
Е. Фром посилався при цьому на думку нейрофізіологів про існу-
вання біологічної совісті, призначення якої полягає в тому, щоб 
забезпечити організму максимальну здатність до адаптації, почуття 
безпеки, радість і прагнення до вдосконалення, а також на думку, 
що почуття любові і співстраждання є імпліцитними властивос-
тями мозку [11, c. 177, 337]. 

Прояви ж «деструктивної агресії» в історії Е.Фром пояснив 
тим, що «мисливське життя не залишило в людині генетичних 
слідів, і рефлекс до спільної праці і розподілу у багатьох культурах 
був витіснений рефлексом безмежного егоїзму, і протягом 40 тис. 
років від виникнення людини (зрозуміло, тут йдеться про homo 
sapience – О.М.) їй не вдалося розвинути свої високі прагнення, в 
той час як риси жадібності й деструктивності проступають у ньому 
явно» [11, c. 178, 338]. Найбільш слабким місцем у наведених мір-
куваннях є неузгодженість в історичному часі виникнення «добро-
якісної» (інстинктивної) і «злоякісної» (набутої) агресії: реакцією 
на яку агресію була тоді «доброякісна» агресія, якщо «злоякісна» 
стала пізнішим надбання людського характеру?  

 Загальна ідея Е.Фрома полягала у запереченні гіпотези про 
незмінність людської природи: «Ми повинні досягти такого розу-
міння людської природи, яке спирається на взаємозв’язок двох 
фундаментальних біологічних факторів, характерних для людини. 
При цьому йдеться про постійне зменшення частки інстинктивної 
детермінації поведінки» [11, c. 289–290]. У людини, вважав 
Е.Фром, тваринний інстинкт замінюється характером, який являє 
собою відносно сталу систему усіх неінстинктивних потягів (тоб-
то, прагнень та інтересів), які зв’язують її із соціальним та приро-
дним світом [11, c. 295]. Відповідно, у людини функцію інстинктів 
виконують здатності, з яких складається характер як специфічна 
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структура, в яку організована людська енергія, спрямована на дося-
гнення поставлених цілей, і характером же визначається поведінка, 
яка відповідає цим цілям [11, c. 330]. 

Підсумок Е. Фрома про постійне зменшення інстинктивності 
у людській поведінці говорить про те, що він визнавав силу ін-
стинкту принаймні у первісний додержавний час, тобто у ситуації 
додержавного хаосу. І якщо інстинктивну тваринну агресію, 
спрямовану на захист своєї території, він оцінював позитивно, як 
запобіжник конфлікту, то аналогічний первинний інстинкт люди-
ни заслуговує на таку саму позитивну характеристику як стабілі-
затор міжнародної системи.  

Питання про масштаби зменшення інстинктивності і, відпові-
дно, збільшення ролі набутих рис характеру ми обминаємо, оскі-
льки оцінки цього співвідношення неминуче можуть бути лише 
умоглядними. Так само залишаємо на розсуд фахівців питання про 
суть відначальних інстинктів людини. Наша увага спрямована на ті 
положення концепції Е. Фрома, які стосуються питання щодо 
впливу людського характеру на міжгрупові відносини. Тим більше, 
що роль саме характеру, а не інстинктів, за Е. Фромом, неухильно 
зростала паралельно з розвитком цивілізації. 

Насамперед, привертає увагу, що Е. Фром, розмірковуючи про 
особистість, не відривав її, а отже, і її характер, від групи. Він 
запровадив поняття соціального характеру, який сформувався 
внаслідок відмінностей в умовах життя різних груп і який 
спрямовує бажання кожного члена групи на досягнення того, що 
потрібне для його успішної життєдіяльності. 

Інше важливе твердження щодо соціального характеру – що 
засоби і методи його формування кореняться у культурі та тради-
ціях, які спрямовують людську поведінку, навіть інколи обминаючи 
розум [11, c. 331–332]. І якщо між соціальним характером і культу-
рою є прямий зв’язок, то слід визнати, що характер як сукупність 
набутих пристрастей має і групову форму, а отже, і форму етногру-
пову, оскільки культура є головним чинником внутрішньогрупової 
комунікації. Таким чином, можна припустити, що у подоланні 
додержавного хаосу виникнення і усталення рис етногрупового 
характеру (нам здається, краще казати про етногрупову психологію) 
відіграло одну з провідних ролей. 
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Ще одне положення Е. Фрома, яке має безпосереднє відно-
шення до теми відносин між людськими соціумами, стосується 
виникнення почуття нетерпимості. Одним з витоків такого почуття 
Е.Фром вважав нарцисизм, або самозамилування. На особистіс-
ному рівні нарцисизм проявляє себе обуренням і гнівом до кри-
тики, до переваги над собою когось іншого, реагуванням на образу 
мстивістю. Але, крім особистісного, Е. Фром виділив і груповий 
нарцисизм з такими його функціями, як зміцнення групової солі-
дарності шляхом апеляції до спільних цінностей, надання членам 
групи, особливо позбавленим якихось здібностей, відчуття задово-
лення від належності до неї. Тобто, нарцисизм у такій конотації 
має вважатися одним з чинників формування групової іденти-
чності. Хоча сам Е.Фром і не торкнувся цього питання, але можна 
припустити, що вади особистісного нарцисизму рефлектують і на 
груповому рівні. Конфлікт між групами-нарцисами набуває жахли-
вих форм, що й не дивно, бо самозамилування породжує зневагу до 
членів інших груп і полегшує виправдовування вбивства їх через 
деперсоніфікацію жертви за логікою «не свої – не люди»             
[11, c. 262, 264, 265, 164]. 

Нарцисизм, про який говорить Е. Фром, мовою етнології може 
бути позначений як етноцентризм – впевненість у вищості своєї 
етнічної спільноти, її культури, моралі, розумових здібностей тощо. 
Етноцентризм різною мірою притаманний усім етнічним спільнотам 
від початку їх утворення і його має бути взято як один з потужних 
чинників зародження елементів міжнародної системи з первісного 
хаосу. Характеризуючи цей чинник, доцільно зважати на два різні 
прояви етнічного нарцисизму (етноцентризму) – деструктивний і 
конструктивний. У першому випадку група вважає найкращими 
(порівняно з іншими групами) усі без винятку зразки своєї культури, 
моралі або поведінки попри будь-які загальнолюдські ціннісні 
норми і зовнішні оцінки. У другому випадку вона визнає вищість 
загальнолюдських ціннісних норм, але прагне довести, що саме у її 
культурі, моралі й поведінці ці норми втілені і проявляються 
найкраще, ніж в інших народів.  

Взаємозв’язок стейтогенезу та етногенезу має цікавити нас 
насамперед як джерело тих культурних та психологічних архе-
типів, якими характеризується той або інший елемент міжнародної 
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системи, адже культурні, ментальні особливості кожного соціуму 
так чи інакше проявляються у характері його державності, з тією 
різницею, що у державі з поліетнічним соціальним субстратом 
варіативність цих особливостей є набагато більшою, ніж коли 
субстрат є моноетнічним.  

У питанні про сутність держави виділяються дві основні конце-
пції, що можна назвати інституційною та комунікативною. М. Ве-
бер, приміром, вважав державу структурою політичного суспіль-
ства, яка має монополію на застосування сили, або інститутом, який 
керується різноманітнішими установами і є апаратом примушування 
[4, c. 535–537]. Натомість М. Алєксєєв вважав, що «держава не може 
бути ані організмом, ані особистістю, – вона може бути тільки скла-
дними відносинами між особистостями і між соціальними групами», 
по суті зводячи питання про державну організацію до комунікацій 
всередині соціуму. Відповідно до комунікативного підходу, «… ко-
ли державознавство говорить про «народ», про «нації», воно не має 
на увазі ані фізіологічної єдності крові людей, що входять до дер-
жавного спілкування, ані психологічної єдності будь-якої спільної 
душі; воно розуміє саме ту струнку систему зв’язків, яка одним 
помахом спрямовує свої думки до певного результату. Тому «народ» 
і «нація» не суть організми, але великі колективні організації. І ці 
організації не мають органів у біологічному сенсі цього слова. Те, 
що у державі називається «органом», є активною точкою схрещення 
спільних і постійних відносин» [1, c. 145, 149]. 

Розуміння держави як системи суспільних взаємовідносин не 
має розглядатися як заперечення державних інституцій («органів»), 
оскільки саме вони представляють державу у міжнародній системі. 
І якщо держава – це взаємовідносини людей, особистостей та їхніх 
груп, то інституції, у яких ці взаємовідносини схрещуються, репре-
зентують характер цих взаємовідносин у світі. Мабуть, не буде по-
милкою вважати характер взаємовідносин всередині елементу 
одним із чинників, якими визначається його властивість. Характер 
взаємовідносин у державі визначається як інтересами, так і культур-
ною, моральною традицією, закріпленою у правових відносинах, а 
вона формується паралельно з етнічністю і разом з нею зберіга-
ється, поки існує її носій або поки не стає витісненою «чужою» 
(«інакшою») традицією. І якщо до міжнародної системи може бути 
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застосоване загальне розуміння функціонування системи як обміну 
властивостями, то вивчення взаємовідносин між державами повин-
но зосереджуватися на особливій ролі етнічності, яка, зрозуміло, 
діє не самостійно, а у сукупності з іншими властивостями – демо-
графічними, економічними, військовими, ресурсними та іншими, 
але при цьому справляє свій окремий вплив на характер системи та 
на її функціонування.  

Якщо погодитися із розумінням функціонування будь-якої 
системи як процесу обміну властивостями між її елементами, то 
виникнення із додержавного хаосу ознак зародження паростків 
світового порядку має вважатися початком обміну між державами-
елементами цього порядку своїми властивостями. Останні поля-
гають насамперед у проявах базових архетипів міжнародних відно-
син – «війни» та «миру», що можуть вважатися двома основними, 
полярними станами міжнародної системи та зразками поведінки у 
ситуаціях, притаманних цим станам. Поведінка соціуму та його 
представників зазвичай належить до категорії «культури» у її най-
ширших проявах – психології, моралі, етиці, ставленні до інших та 
інакших, прийнятті та реалізації рішень, у т.ч. у проявах «добро-
якісної» та «злоякісної» агресій. Від самого початку стейтогенезу 
державно-організовані або державо-ініціюючі соціуми були соціу-
мами етнічними, що через їхню культуру безпосередньо впливало 
сукупно з іншими, позаетнічними чинниками на їхні властивості як 
субстратного наповнення держав. Навіть якщо виходити з не 
визначальної ролі етнічних чинників, вони, тим не менше, будучи 
за своїм родовим походженням у прямому зв’язку із пристосу-
ванням соціумів до певного географічного середовища, а отже, до 
матеріальних умов життя, могли спрямовувати вектор дії суто 
матеріальних (господарських, економічних) чинників стейтогенезу 
у той або інший бік, часто несподівано диверсифікуючи категорію 
національно-державного інтересу. 
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Володимир Кулик 
 

РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ІДЕНТИЧНОСТІ ГРОМАДЯН 

ПОСТРАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 
 

Статтю присвячено ролі української мови як ключового 
складника національної ідентичності. За умов бездержавності ця 
ідентичність була головно етнокультурною, а не громадянською, 
проте політика радянської влади спричинилася до розриву між 
мовною практикою й етнокультурною ідентичністю. Постання 
незалежної держави стимулювало формування громадянської 
ідентичності та зміну характеру її зв’язку з етнокультурною 
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ідентичністю титульної групи. Хоча українська мова посідає 
особливе місце в обох головних версіях національної ідентичності, 
воно має узгоджуватися з повсякденною російськомовністю бли-
зько половини населення держави. Водночас українське само-
усвідомлення поступово рухається від суто етнокультурного в бік 
громадянського, особливо серед молоді, народженої за часів неза-
лежності. Нарешті, загострення боротьби ідентичностей після 
«помаранчевої революції» зумовило різну динаміку ідентифікації в 
різних частинах країни. 

Ключові слова: національна ідентичність, етнокультурна 
ідентичність, громадянська ідентичність, рідна мова, мова пов-
сякденного вжитку. 

Volodymyr Kulyk. The role of the Ukrainian language in the 
national identity of citizens of post-Soviet Ukraine.  

The article deals with the Ukrainian language as a crucial 
component of national identity. Given the lack of independent 
statehood, Ukrainian identity was primarily ethnocultural rather than 
civic but the policies of the Soviet regime produced a large-scale 
discrepancy between the language use and ethnocultural identity. 
Independence boosted civic identity and changed its relationship with 
the ethnocultural identity of the titular group. Although the Ukrainian 
language occupies a special place in both main versions of national 
identity, it has to be reconciled with the continued reliance on Russian 
of about half of Ukraine’s citizens. At the same time, the perception of 
oneself as Ukrainian is gradually shifting from ethnocultural to civic, 
particularly among the youth raised in independent Ukraine. Last but 
not least, the escalation of identity struggle in the wake of the Orange 
Revolution led to different dynamics in the two parts of the country. 

Key words: national identity, ethnocultural identity, civic identity, 
native language, everyday language. 

 
Концептуалізація зв’язку між мовою та ідентичністю 
Хоча міцний зв’язок між мовою та ідентичністю є загально-

визнаним, його специфічний характер у конкретному соціоістори-
чному контексті часто постулюють, а не досліджують. У цій статті 
йтиметься про особливу роль титульної мови в українській етно-
культурній і національній ідентичності та модифікацію цієї ролі за 
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часів незалежності. Перш ніж аналізувати мову й ідентичність у 
специфічному українському контексті, варто критично розглянути 
кожне з цих понять та зв’язок між ними. 

Мову можна означити як здатність людей спілкуватися й само-
виражатися, точніше, засвоювати й використовувати системи спіл-
кування та самовираження, що їх невипадково теж називають 
мовами. Мова – це система, визнана в такій здатності, тобто коди-
фікована й накинута в певних ділянках (на відміну від таких мов, 
інші системи звуть діалектами, сленґами, мішанками тощо, запере-
чуючи цими назвами саму їхню системність). Друге значення понят-
тя «мова» пов’язує його з ідентичністю: мова – це система, що її ви-
користовує певна спільнота – насамперед нація, – ідентичність якої 
ця мова виражає. Тому в ідеалі має бути повна відповідність між мо-
вами та націями чи, інакше кажучи, між мовами та національними 
ідентичностями, ключовим елементом яких є однойменні мови. 
Проте цю відповідність може бути порушено, якщо зміна в мові не 
супроводжується зміною в ідентичності, тобто коли люди пере-
ходять на іншу мову, але далі ідентифікують себе з тією самою 
групою, або ж приймають іншу ідентичність, але зберігають мову.  

Ідентичність – це самосприйняття, точніше, самосприйняття, 
що підтримується у взаємодії з іншими, тобто категоризація особи, 
що узгоджується з тим, як її категоризують інші. Категоризація в 
певному акті взаємодії є наслідком, з одного боку, тих рис, які 
особа виявляє саме в цьому акті, а з другого, усталених раніше ка-
тегорій, що вважаються чинними для всіх взаємодій. Для поточної 
категоризації мова є таким само важливим елементом, як інші 
помітні відмінності – раса, стать, вік тощо, – або навіть іще важли-
вішим, адже наявність комунікаційного бар’єра робить ці відмін-
ності вочевидь доречними, а отже, наділяє їх особливим значенням 
своєрідної точки відліку, що визначає тлумачення особою даного 
акту взаємодії та поведінку в ньому [1, с.474]. Простіше кажучи, 
люди схильні вважати тих, хто говорить іншою мовою, відмінними 
від себе, що неминуче позначається – здебільшого неґативно – на 
характері взаємодії з ними. А ті, хто говорить тією самою мовою, 
мають більше шансів бути сприйнятими як подібні й, отже, бли-
зькі, варті прихильного ставлення. Ця особливість робить мову 
людини ключовим елементом системи соціального відліку, яку за-
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звичай називають етнічністю чи етнічною ідентичністю і яка вклю-
чає також уявлення про спільне з іншими членами цієї етнічної 
групи походження, історію, релігію та спосіб життя. 

Але якщо цей зв’язок мови з етнічністю та її атрибутами (зовні-
шністю, звичаями, релігією тощо) усталився, його не так легко по-
рушити, хоча в наступних актах взаємодії ті самі люди можуть ви-
являти інші риси. Оскільки ці атрибути вважаються притаманними 
всім членам групи, належність до неї стає постійною, буцімто спе-
ртою на спадковість, а не на поведінку. За словами Джошуа Фішме-
на, «саме тому, що мову так часто вважають біологічним спадком, її 
пов’язання з етнічним походженням таке поширене й потужне»              
[2, с.26]. Таким чином, усталена в суспільстві система категоризації 
виявляється важливішою за ті, що постають у безпосередньому між-
особовому спілкуванні. Хоча первісна етнічна категоризація була 
пов’язана з уживанням певних мов, подальше засвоєння робить її 
певною мірою незалежною від мовної практики. Україна є доброю 
ілюстрацією цієї парадоксальної трансформації. 

 
Мова й ідентичність в Україні в дорадянські та радянські часи 

Зовнішня категоризація предків сьогоднішніх українців на під-
ставі їхньої мови спершу не збігалася з внутрішньою, ґрунтованою 
передусім на релігії, соціальному становищі та місцевості. Стійка 
етнокультурна ідентичність поширилася в народі аж на початку 
ХХ століття, позначеному відкритим протистоянням між різними 
проектами національної та міжнаціональної ідентичності, речники 
яких прагнули завоювати прихильність селянських мас [3, розд.1]. 
Але серед освічених верств уже в ХІХ столітті виникла концепція 
українського народу як спільноти людей, що говорять українською 
мовою у всіх її різновидах – спільноти, що охоплювала підданих 
різних держав, головно Російської й Австро-Угорської імперій. На-
прикінці того століття націоналісти Галичини, а потім і підросій-
ської України, висунули ідею об’єднання всіх територій з україн-
ським населенням в одну незалежну державу, проте ця ідея не була 
панівною навіть серед інтеліґенції, не кажучи вже про політичну й 
економічну еліти [4; 5]. 

На українських землях в Австро-Угорській імперії, насампе-
ред у Галичині, розвиток освіти, громадянського суспільства та 
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політичних партій приніс ідею нації в маси ще до Першої світової 
війни, коли ця ідея втілилася в масовій підтримці незалежності Ук-
раїни під час військового протистояння з поляками. Саме відмін-
ність від поляків (насамперед релігійна, але також мовна) сприяла 
поширенню етнічної свідомості серед галицьких українців, котрі 
дедалі більше відкидали традиційну самоназву «русини» [6]. Нато-
мість у Російській імперії етнокультурну самоідентифікацію ук-
раїнців ускладнювали близькість мов та, ще важливіше, релігійна 
спільність із росіянами. Хоча російська науково-культурна еліта 
здавала собі справу з мовної відмінності «малоросів», ступінь цієї 
відмінності й, отже, статус «малоруського наріччя» як діалекту чи 
окремої мови залишалися предметом суперечки, і принаймні до 
революції 1905 року версія про діалект переважала. Саме цю вер-
сію сповідувала й імперська адміністрація, як виразно демонструє 
сумнозвісна теза Валуєвського циркуляра про те, що «ніякої мало-
російської мови не було, немає і бути не може» [7]. Десятиліття 
відносної політичної лібералізації та відповідного культурного 
пожвавлення було не досить, аби вживити ідею окремішньої 
української нації в свідомість мас, тому цей процес переважно 
відбувався вже за умов політичного й військового протистояння, 
яке спричинила революція 1917 року. Слабку етнокультурну свідо-
мість мас традиційно вважають однією з головних причин поразки 
тодішньої спроби створити незалежну українську державу. 

Хоч як парадоксально, але найбільше посприяли поширенню 
етнокультурної ідентичності серед українських мас ворожі до 
українського націоналізму більшовики. Як показав Роджерс Брубей-
кер, етнонаціональну ідентичність народів СРСР вони інституціалі-
зували й на територіальному, й на персональному рівні [8]. Якщо 
йдеться про мовний вимір цієї інституціалізації, то українську мову 
було запроваджено в офіційний обіг як головну мову Української 
РСР (поряд із загальносоюзною російською), з огляду на переважно 
українське населення республіки, яке й дало їй назву. Водночас 
українську мову визнано й, завдяки офіційній реєстрації, накинуто 
як особисту характеристику осіб української національності. Вста-
новлюючи рідну мову окремо від національності, більшовицький ре-
жим мав на меті з’ясувати ступінь відхилення першої характеристи-
ки від другої, що його належало долати політикою дерусифікації [9]. 
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Втім, це відхилення тоді було невеликим, почасти тому, що зрусифі-
ковані українці та члени інших етнічних груп зазвичай називали 
рідною мову своєї національності, а не повсякденного вжитку. 

Проте після 1933 року різка зміна політики більшовицького 
режиму призвела до швидкого збільшення присутності російської 
мови в суспільному житті за рахунок української та мов меншин. Ця 
тенденція тривала й у післявоєнні десятиліття, попри деякі коли-
вання між активним насаджуванням російської мови та помірною 
підтримкою української. Масова імміґрація з Росії та інших рес-
публік посилювала роль російської мови як мови міжнаціонального 
спілкування, особливо в містах, де міґранти здебільшого оселялися. 
Зміна освітнього закону наприкінці 1950-х років, внаслідок якої 
батьки здобули право вибирати мову навчання дітей та звільняти їх 
від вивчення титульних мов республік навіть як одного з предметів, 
призвела до стрімкого занепаду україномовної освіти в містах 
України протягом наступних двох десятиліть [3, розд.3, 5]. Ці проце-
си відбувалися в усіх частинах України, але різною мірою, най-
менше на Заході, де влада, зважаючи на високий рівень національної 
свідомості, не зазіхала на панування української мови в освіті, мас-
медія і багатьох інших ділянках [10]. 

Унаслідок цієї політики українці мусили вивчати й уживати 
російську мову набагато більшою мірою, ніж росіяни – українську. 
Під час перепису 1989 року 60% етнічних українців заявили, що 
знають російську мову, тоді як знання української задекларували 
лише 33% росіян, що мешкали в Україні. Мало того, навіть серед 
самих українців 5% сказали, що не знають мови групи, членами 
якої вони себе вважали [11, с.78 – 79]. Проте зміни в мовній компе-
тенції та практиці не супроводжувалися порівнянними змінами в 
мовній і етнічній ідентичностях. Крім інерції, переважне збережен-
ня цих ідентичностей зумовлювали публічні дискурси та практики, 
що стверджували й підтримували існування окремих націй, клю-
човою ознакою яких були однойменні мови. Ба більше, перегляд 
національної політики в 1930-ті роки ознаменувався, за словами 
Тері Мартина, «різким поворотом від ранішого радянського по-
гляду на нації як, у ґрунті речі, модерні конструкти до наголосу на 
глибоких предковічних коренях сучасних націй» [12, с.443]. 
Реєстрація національності в паспорті та заборона її змінювати вод-
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ночас відбивала й посилювала сприйняття етнічності як спадкової 
характеристики, що, своєю чергою, сприяло незмінності відпові-
дей, що їх громадяни давали на переписах.  

Щодо переважного визнання української мови як рідної, то 
йому сприяло представлення мов як природних і вартісних характе-
ристик однойменних націй, котре зберігалося в публічному дискурсі 
й після того, як реальне вживання цих мов перестало бути пріорите-
том державної політики. Таке сприйняття посилювали адміністра-
тивні, освітні, медійні й інші інституції України та інших республік, 
що використовували їхні титульні мови, зазвичай паралельно з 
російською як загальносоюзною [13, с.223 – 228]. Навіть у містах 
Сходу та Півдня України, де російська мова цілком панувала в пов-
сякденному спілкуванні, українська і далі відігравала важливу сим-
волічну роль завдяки вживанню в офіційних написах і документах. 
Єдиним винятком був Крим, який і після включення до складу 
УРСР зберіг монополію російської мови в усіх публічних практиках. 

 
Трансформація української ідентичності за роки незалежності 

З постанням незалежної України українська ідентичність поча-
ла змінюватися в кількох важливих напрямах. По-перше, на відміну 
від СРСР, нова держава не наголошувала етнічності як чинника 
суспільного життя чи маркера індивідуальної ідентичності. Зокрема, 
вона відмовилася від радянської практики реєстрації національності 
в паспорті, посилаючись на потребу дотримання європейських стан-
дартів. Загалом держава не дуже розрізняла громадянську націю та 
титульний етнос, хоч і визнавала специфічні культурні потреби й 
права етнічних меншин. Хоча уявлення про етнічні групи («націона-
льності») як складові частини українського суспільства й далі під-
тримувалося в деяких практиках, зокрема переписі населення, в 
публічному дискурсі також часто йшлося про українськість усіх гро-
мадян, без огляду на етнічне походження. Внаслідок цього поняття 
«українці», на додаток до традиційного етнічного значення, дедалі 
більше набувало громадянського, особливо серед молоді, що вирос-
ла в незалежній Україні без фіксованої державою національності. 

Щоби продемонструвати слушність цього твердження, наведу 
результати загальноукраїнського опитування, яке провів у лютому 
2012 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за 
фінансової підтримки Наукового товариства імені Шевченка в Аме-
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риці. Після того, як респонденти відповіли на запитання, ким вони 
вважають себе за національністю, їм поставлено ще одне: як саме 
вони визначають свою національність? Запропоновані варіанти від-
повіді спиралися на спадкові, громадянські, мовні та ставленнєві 
критерії. Як видно з Таблиці 1, в усіх етнічних і мовних групах 
більшість задекларувала спадковий критерій вибору: за національ-
ністю батьків чи одного з батьків (хоча він може приховувати також 
успадковане від батьків громадянське або мовне окреслення). Вод-
ночас кожен шостий респондент окреслив національність за 
країною, де живе. Як і можна було сподіватися, це окреслення 
виявилося популярнішим серед етнічних українців, для яких життя в 
Україні є однією з причин уважати себе українцями. Натомість 
росіяни частіше вибирають національність за мовою, якою розмо-
вляють. Хоча дві головні мовні групи (окреслені за переважною мо-
вою повсякденного спілкування) радикально відрізняються за схи-
льністю застосовувати мовний критерій визначення національності, 
різниця в популярності громадянського критерію виявилася наба-
гато меншою завдяки привабливості цього критерію для багатьох 
російськомовців, котрі, таким чином, називають себе українцями. 
Нарешті, частота визначення національності за ставленням до відпо-
відної нації була незначною в усіх розглянутих групах. 

Таблиця 1.  
Відповіді респондентів на запитання,  

як саме вони визначають свою національність 
(опитування КМІС, лютий 2012 року; у відсотках) 

Націона-
льність 

Повсякден-
на мова 

Вік 
 

Всі 
респ.

Укр. Рос. Укр. Рос. 18–29 40–49 70+ 
За національні-
стю моїх батьків 
(або одного 
з батьків) 

75,8 75,0 78,3 80,7 72,4 71,7 76,9 81,4 

За країною,  
в якій живу  

15,7 19,6 2,9 15,0 13,8 19,1 15,3 13,2 

За мовою, якою 
розмовляю  

4,4 2,4 12,1 1,0 8,3 4,7 3,6 2,3 

За моїм ставлен-
ням до цієї нації 

2,8 2,0 4,9 2,5 3,4 2,9 2,8 1,9 
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Відмінності між віковими групами (когортами) набагато менші, 
відповідно до мого ранішого висновку, що вік не справляє великого 
впливу на мовні практики й уявлення [14, с.83–86]. Але наведені в 
Таблиці 1. результати для трьох вибраних когорт (двох на краях віко-
вого спектра та однієї посередині) показують, що молоді люди трохи 
частіше, ніж старші, визначають національність за країною й трохи 
рідше просто успадковують її від батьків. Це потверджує, що соціалі-
зація в незалежній Україні без накинутого спадкового тлумачення 
національності сприяє самоусвідомленню молодих людей як україн-
ців незалежно від їхнього етнічного походження. Водночас переважна 
більшість респондентів усіх когорт застосовує спадковий критерій, 
який, отже, пануватиме принаймні в найближчому майбутньому. 

Другий напрям змін пов’язаний із державною підтримкою ук-
раїнської мови за часів незалежності: хоч яка обмежена й непослі-
довна, ця підтримка підвищила роль мови як складника української 
ідентичності. Щоправда, більшість українців відкидає думку, що 
вживання титульної мови є необхідною передумовою для того, аби 
бути справжнім громадянином української держави й повноцінним 
членом української нації. Наприклад, у проведеному в грудні 2005 
року опитуванні Центру Разумкова серед суттєвих рис українського 
патріота назвали приватне й публічне використання лише україн-
ської мови всього 41% респондентів – набагато менше, ніж частка 
тих, хто вказав такі громадянські характеристики, як праця на благо 
України (81%), бажання виховувати в дітях любов до України (78%) 
і повага до її законів та інститутів влади (75%) [15, с.11]. Водночас, 
як свідчать дані розглядуваного опитування КМІС 2012 року, велика 
частина населення визнає суспільну роль титульної мови як чинника 
незалежності та єдності України. 

Респондентам поставлено запитання, чи вважають вони ук-
раїнську мову важливою для громадян України і якщо так, назвати 
до трьох причин, чому саме. Як показує Таблиця 2, всього кілька 
відсотків респондентів відповіли, що не вважають українську мову 
важливою, хоча серед етнічних росіян та російськомовців ця час-
тка виявилася вищою. Серед причин важливості більшість членів 
усіх груп, а особливо етнічних українців та україномовців, назвала 
статус української мови як державної – окреслення, що поєднує її 
ролі як мови держави та (головної) мови нації. Інші варіанти відпо-
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віді стосувалися зв’язку мови з певними групами чи з суспільством 
у цілому. Українці й україномовці були більше схильні вказувати 
на роль титульної мови як надбання всього суспільства, а не окре-
мих груп. Навіть ролі української як «мови найбільшої національ-
ності України» та «мови, якою з давніх часів говорили в Україні», 
хоч указують на її етнічне походження, виправдовують пріоритет 
цієї мови в усьому суспільстві, тому популярні насамперед серед її 
носіїв і прихильників. Інші привабливі для цих груп відповіді сто-
суються громадянського значення титульної мови як «основи дер-
жавної незалежності України» та «мови, яка об’єднує українське 
суспільство»: принаймні одну з них назвали 33% всіх респондентів 
і аж 43% україномовців. Натомість росіяни й російськомовці більш 
схильні визнавати важливість української мови як чогось, що їх не 
стосується: мови, поширеної на Заході країни (тобто не в них) та 
мови видатних літературних творів (замість яких вони самі можуть 
читати російські). Як і щодо попереднього запитання, вікові різни-
ці набагато менші, ніж мовно-етнічні, але з таблиці можна поба-
чити, що молоді люди цінують громадянську й об’єднавчу роль 
української трохи більше, ніж старші, тому можна сподіватися, що 
ця нова роль з плином часу ставатиме дедалі важливішою. 

Таблиця 2.  
Відповіді респондентів на запитання, чому вони вважають  

українську мову важливою для громадян України 
 (опитування КМІС, лютий 2012 року; у відсотках) 

Націона-
льність 

Повсякден-
на мова 

Вік 
Українська мова 
важлива тому,  

що це: 

Всі 
респ.

Укр. Рос. Укр. Рос. 18–29 40–49 70+
державна мова 73,5 76,9 60,5 83,1 62,9 74,1 73,9 73,9
мова, якою з давніх 
часів говорили  
в Україні 

28,5 30,3 20,5 32,2 24,3 25,5 26,9 35,8

мова найбільшої 
національності 
України  

24,8 27,1 15,6 32,5 16,6 25,9 23,8 18,3

мова більшості 
людей у західних 
областях 

15,0 11,4 27,4 8,5 22,2 14,2 14,1 14,0
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Продовження Табл. 2 
мова видатних  
творів літератури 
та мистецтва 

8,9 7,9 11,2 7,0 10,1 8,6 7,9 9,3 

мова, яка є основою 
незалежності 
України 

19,5 22,2 9,5 26,3 12,6 23,1 19,7 14,8

мова, яка об’єднує 
українське 
суспільство 

13,6 14,4 10,3 16,2 9,9 15,5 13,3 9,7 

я не вважаю цю 
мову важливою 

3,0 1,6 8,1 0,2 7,0 2,9 3,3 2,7 

 
Наведені результати ілюструють важливу обставину: гадана 

важливість української мови не зводиться до її комунікаційної фун-
кції. Інакше кажучи, українці цінують титульну мову більше, ніж 
реально говорять нею. Головна причина збереження розриву між 
мовною ідентичністю та практикою – тобто між рідною мовою та 
мовою повсякденного вжитку – полягає в поміркованій і непослі-
довній мовній політиці, яка не вимагає від людей говорити держа-
вною мовою навіть у державних установах [16]. Як показує те саме 
опитування КМІС, зміна на користь української мови помітніша в 
родині, ніж на роботі, а отже, не зумовлена тиском держави чи при-
ватних працедавців [17, с. 254]. Водночас уявлення про суспільну 
важливість титульної мови спонукає велику частину людей, що самі 
говорять російською, підтримувати активніше вживання української 
мови державою: можна сказати, вони воліють, аби держава робила 
те, чого вони не хочуть робити самі. Ба більше, багато людей хотіли 
б, аби держава поширювала українську мову таким способом, який 
не зазіхав би на їхню власну російськомовну практику. 

Як зазначено вище, визнання рідною тієї мови, котру людина 
майже чи взагалі не вживає, якраз і є виявом такої прихильної наста-
нови чи ідентифікації, але вона не настільки сильна, щоби спонукати 
цілком перейти на цю мову в повсякденному житті чи бодай акти-
вніше її вживати. Цю думку потверджують відповіді респондентів на 
запитання КМІС про те, чому саме вони вважають названу (у відпо-
віді на поставлене перед цим запитання) мову рідною. Маючи змогу 
вказати до трьох причин, чверть респондентів вибрали однією з них 
те, що це «мова моєї країни» (див. Таблиця 3.). Що таке пояснення 
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стосується передусім української мови, свідчить вищий відсоток його 
прибічників серед україномовців, ніж російськомовців. Водночас у 
всіх групах головним поясненням вибору рідної мови є те, що це 
«мова моїх батьків» (чи одного з батьків) – хоч би яке поєднання ет-
нічних, мовних і громадянських критеріїв це успадкування означало. 
Як і в попередніх випадках, відмінності між когортами набагато мен-
ші, ніж між мовно-етнічними групами: в усіх когортах найпопуляр-
нішим способом вибору рідної мови виявилося запозичення вибору 
батьків (мабуть, здебільшого сприйманого не як вибір, а як об’єкти-
вний факт). Одначе молодь трохи менше, ніж старші покоління, 
прихильна до цього звичного способу, тобто трохи частіше вибирає 
один з альтернативних підходів: мовний (за вжитком або думанням) 
чи громадянський (за країною). Відповіді молодих респондентів не 
вказують на виразну зміну на користь якогось одного з цих підходів, 
але наводять на думку, що зв’язок між рідною мовою та спадковою 
етнічністю поступово послаблюється. 

Таблиця 3. 
Відповіді респондентів на запитання, чому саме вони вважають 

названу мову рідною  
(опитування КМІС, лютий 2012 року; у відсотках) 

 

Націона-
льність 

Повсяк-
денна мова

Вік Тому, що це 
мова: 

Всі 
респ.

Укр. Рос. Укр. Рос. 18–29 40–49 70+
моїх батьків (або 
одного з батьків) 

67,8 69,1 62,0 80,4 58,2 69,4 68,9 68,8

моєї націона-
льності 

28,3 30,4 21,3 38,8 16,6 31,5 27,4 30,7

моєї країни 25,2 29,5 9,5 35,9 12,0 29,3 23,8 25,3
якою я думаю 17,8 14,6 27,1 13,9 27,2 18,2 17,9 13,3
якою я звичайно 
користуюся 

25,9 24,3 30,5 16,5 35,7 24,6 26,1 20,6

якою я найкраще 
володію 

11,8 10,1 15,8 7,0 19,2 13,5 12,0 8,2 

яку я найбільше 
люблю 

7,1 7,2 6,6 8,1 6,6 10,2 6,2 5,8 

яку я першою 
вивчив у 
дитинстві 

15,7 14,7 18,2 10,9 19,4 13,1 16,7 16,0
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Суперечність між гаданою суспільною важливістю української 
мови та зручністю дальшого вживання російської багато людей роз-
в’язують, відносячи титульну мову до символічного простору, мало 
пов’язаного з мовленнєвою практикою. Проілюструвати цю тезу я 
хочу за допомогою результатів опитування, яке провів у грудні 2006 
року соціологічний центр «Громадська думка» в межах міжнародного 
проекту дослідження мовної політики України, здійсненого за фінан-
сової підтримки Міжнародної асоціації сприяння співпраці з науков-
цями нових незалежних держав колишнього Радянського Союзу 
(INTAS). Щоб унаочнити моє твердження, я порівняю відповіді на 
два запитання, одне з яких стосується символічної функції титульної 
мови, а інше – комунікаційної. Перше запитання мало на меті з’ясу-
вати, чи згодні респонденти, що українська мова є одним із символів 
державності України. В другому респондентів просили сказати, чи, на 
їхню думку, ця мова має вживатися в Україні в більшому обсязі, «ніж 
тепер» (тобто на час опитування), такому самому а чи меншому.  

Таблиця 4. 
Відповіді респондентів на запитання про українську мову  

як один із символів державності України  
та про бажаний обсяг її вживання  

(опитування центру «Громадська думка»,  
грудень 2006 року; у відсотках) 

 
Націона-
льність 

Повсяк-
денна мова

Вік 
 

Всі 
респ.

Укр. Рос. Укр. Рос. 18–29 40–49 70+
Українська мова є 
одним із символів 
державності 
України: так чи 
скоріше так 

71,2 74,4 59,3 87,6 57,6 72,1 70,5 64,5

Українська мова 
має вживатися в 
Україні в більшо-
му обсязі, ніж 
тепер 

42,4 50,2 15,2 70,8 18,3 43,7 43,8 32,3
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Як можна побачити з Таблиці 4, символічну роль української 
мови підтримала переважна більшість респондентів, зокрема, й 
більшість росіян і російськомовців (звісно, серед цих груп рівень 
підтримки був нижчий, ніж серед українців та україномовців). 
Натомість збільшення обсягу титульної мови в комунікаційній 
практиці підтримали трохи більш як дві п’ятих усіх респондентів і 
менш як одна п’ята росіян та російськомовців. Хоча за збільшення 
обсягу вживання української мови висловилося більше людей, ніж 
за зменшення, підтримка першого варіанта не була переважною, 
адже ще дві п’ятих воліли, аби обсяг залишався без змін. Молоді 
люди підтримали обидві функції української мови сильніше, ніж 
старші, але розрив між рівнями підтримки цих функцій (різниця 
між числами в першій та другій колонках таблиці) виявився майже 
однаковим для всіх когорт. Тобто навіть коли йдеться про мово-
вжиток усього суспільства, а не їхню особисту практику, більшість 
людей воліють збереження статус-кво або дуже помірного 
збільшення вжитку української мови, який і далі обмежувався б 
символічною сферою. Це побажання загалом узгоджувалося з 
політикою режиму Януковича, що визнавав формальний пріоритет 
української мови, але толерував чи навіть підтримував фактичну 
перевагу російської й у приватному, й у державному секторі. 

На завершення хочу зазначити, що ключове питання щодо зв’я-
зку між українською мовою та ідентичністю полягає нині в тому, 
яке саме місце перша посідає в другій. Особливу роль титульної 
мови визнають обидві версії української ідентичності, що мають 
найбільше поширення в елітному дискурсі та масовій свідомості. 
Одна з цих версій, котру я називаю націоналістичною, передбачає 
розвиток України як української національної держави, а друга – 
східнослов’янська – як частини пострадянської наднаціональної спі-
льноти на чолі з Росією. У другій версії, найвпливовішим речником 
якої є Партія реґіонів, роль титульної мови обмежена символічними 
ритуалами й не має позначатися на мовленнєвій практиці поза 
межами однойменної мовної групи. Предківська мова, отже, не роз-
глядається як ключовий елемент сучасної української ідентичності. 
Натомість партії умовного «помаранчевого» табору відкидають цей 
погляд як згубний для постімперської емансипації та трансформації 
України і пропонують підвищувати не лише символічну, а й кому-
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нікаційну роль титульної мови в суспільстві, що водночас відбивало 
та посилювало б її центральне місце в ідентичності. Націоналістична 
версія панує на Заході та в Центрі, але на Сході й Півдні її здебі-
льшого відкидають [18]. Замість поступової українізації всієї країни 
відбувалося поглиблення її поділу на дві частини з різними мовами 
й ідентичностями, зокрема, внаслідок Помаранчевої революції та 
«антипомаранчевої» мобілізації населення Сходу й Півдня. Можна 
припустити, що нові мобілізації, пов’язані з Євромайданом, росій-
ською аґресією та вибухом сепаратизму, ще більше поглиблять 
поділ України, але його лінія зміститься на схід, обмеживши 
територію переважної підтримки східнослов’янської ідентичності 
лише Донбасом [19]. 
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Олена Кривицька 
 

«МИ»/«ВОНИ» КОРДОНИ ПРОСТОРУ 
CПІЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 
У статті проаналізовано проблеми конструювання спільної 

ідентичності у контексті дистанції «ми»/«вони» ідентичностей. 
Увага приділяється впливу соціокультурних кордонів у формуванні 
загальнонаціональної ідентичності. 

Ключові слова: загальнонаціональна ідентичність, конкуру-
ючи ідентичності, конфлікт ідентичностей. 
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Olena Kryvytska. «We»/ «They» frontiers of the space on com-
mon identity.  

 The article provides of the process national identity construction. 
The attention is turned to the influence of cultural and sоcial frontiers 
on common identity. 

Key words: national identity, common identity, identity crisis. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. За умов етнічної 

різноманітності, нових викликів глобалізації ХХІ ст. етнічна іден-
тифікація створює можливості для існування міфів, призводить за 
певних умов до стану тривожності та й підозрілості у суспільстві. Це 
здатне збільшувати потенціал конфліктності, поляризує соціум на 
«своїх»/«чужих», руйнує сталу ціннісну систему. Конструювання 
образу «іншого» стає постійною домінантою ідентифікаційної сфе-
ри, що створює ризики «відторгнення». Світова економічна криза, 
послаблення суверенітету деяких країн, порушення міжетнічної 
рівноваги відкрило шлях для активізації етноспільнот, незадоволе-
них своїм статусом: лунають заяви угорських, сербських й албан-
ських націоналістів щодо автономії. Гострими залишаються етнічні 
проблеми в розвинутих, відносно стабільних країнах Європи. Про 
це, зокрема, свідчать вимоги представників етносів про необхідність 
референдуму щодо відокремлення Каталонії від Іспанії, активізація 
руху за проголошення автономії Шотландії. Національне відроджен-
ня, як слушно зауважував Ю. Левенець, завжди «супроводжувала 
гостра боротьба між регіональними архетипами і міфами про націо-
нальні ідентичності і реальними проблемами, інтересами, прагнен-
нями різних груп» [1, с. 3]. 

Для України питання міжетнічних відносин завжди було вкрай 
важливим. Воно набувало різного змісту в різні історичні епохи. Із 
здобуттям незалежності розв’язання проблем етнополітики стало 
частиною державної стратегії, одним із пріоритетних напрямів 
формування громадянського суспільства в країні. Етнічні маркери 
українського соціуму, етнополітичний зміст понять «український 
народ» та «українська нація» одразу набули виняткового значення, 
оскільки від їх розв’язання безпосередньо залежало і залежить 
майбутнє Української держави.  
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Огляд останніх досліджень і публікацій. Суттєвим у процесі 
адекватного відтворення міжетнічних відносин у країні, в охопленні 
їхнього розмаїття є встановлення етнічних маркерів або культурних 
характеристик процесу ідентифікації етнічної спільноти, визначення 
головних маркерів етнічності (core markers). Найбільш стійкі серед 
них – походження етнічної спільноти, мова, культурницькі традиції, 
звичаї, ментальність тощо. Вітчизняна політологічна думка відгу-
кнулася на виникнення нових викликів, пов’язаних як з процесом 
конфлікту ідентичностей, так і гостротою питання консолідації сус-
пільства на основі національних ідентичностей, подолання «зіткнен-
ня ідентичностей». Вагомий внесок у дискурс процесу ідентифікації 
зробили вітчизняні дослідники. Серед публікацій з етнічної про-
блематики – про феномен етнічності, ризики поляризації процесу 
етнічної ідентифікації, ціннісного розколу та абсолютизації «ми»/ 
«вони» у соціокультурному просторі – особливе місце посідають ро-
боти М. Кирюшка, А. Колодій, В. Котигоренка, І. Кресіної, В. Кри-
саченка, В. Кулика, В. Євтуха, О. Майбороди, О. Малиновської,          
Л. Нагорної, М. Обушного, М. Панчука, О. Рафальського, С. Рима-
ренка, Л. Рябошапки, М. Рябчука, М. Степика, М. Шульги, Ю. Шай-
городського. Праці українських соціогуманітаристів ґрунтуються на 
примордіалістських уявленнях, для яких пріоритетним є погляд на 
етнічність та ідентичність як елемент соціальної взаємодії, соціоку-
льтурний феномен, який поєднує маркери «спільного» й «відмін-
ного». На відміну від етнічної, національна ідентичність трактується 
ними як ідентифікація членів певної спільноти як громадян. 

Мета статті полягає у розкритті особливостей констру-
ювання «ми»/«вони» кордонів у процесі становлення спільної 
ідентичності громадян України. 

Усупереч очікуванням початок ХХІ ст. проявився поглиблен-
ням кризових явищ, перетворенням дестабілізації в постійний 
маркер суспільно-політичного життя України. Її етнополітичний 
розвиток супроводжується зіткненням різноспрямованих орієнта-
цій, протилежністю світоглядів, непримиренністю головних полі-
тичних акторів. Украй актуальним стало питання про вибір 
моделей розвитку країни: або Україна стане правовою державою 
з рівними правами для всіх громадян безвідносно до етнічного 
походження, плюралістичними настановами щодо різних ідео-
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логій, або еволюціонує убік подальшої поляризації суспільства із 
непередбачуваними наслідками. На жаль, матриця наявних несу-
місних життєвих цінностей посилює кризу ідентичності. Коле-
ктивне «я» нації ще не здатне сформувати міцну громадянську 
спільноту в умовах надто повільного формування політичної 
нації. Відсутність суспільної рівноваги, консенсусу щодо шляхів 
розвитку держави, криза недовіри спричиняють ризики виходу з 
правового поля та провокує соціум на широкі протестні акції.  

 Україна успадкувала проблеми, які утруднюють досягнення 
внутрішньої консолідованості: переважно соціокультурні й етнона-
ціональні. Вони щільно пов’язані з формуванням території країни 
та її тривалим перебуванням у складі держав імперського типу. 
Розвиток, який забезпечує органічну цілісність держави, можливий 
за умов національно-політичного самовизначення громадян, поєд-
нання зусиль еліти й соціуму, налаштованість на толерантність і 
найширший суспільний діалог. Виклики національній консолідації 
продукуються дефектами «моделі» розвитку, яка реалізовувалася 
протягом понад двох десятиліть існування незалежної держави. 
Невизначеність стратегії розвитку країни зумовлена антидержа-
вницькими помилковими кроками, політикою провладної еліти. 
Жоден з політичних проектів, що проголошувалися у суспільстві, 
не мав в основі наукового розрахунку. Всі вони створювалися на 
догоду політичній кон’юнктурі, на фундаменті привабливих гасел 
та понять (демократія, свобода слова, громадянське суспільство, 
верховенство права та ін.). Це призвело до ситуації, за якої жоден 
політик, коаліція або інший суб’єкт соціуму не готові взяти на себе 
відповідальність, зрозуміти ті історичні виклики, що стояли й 
стоять перед країною.  

 «Політичне шарлатанство» (формула Л. Нагорної) призвело 
до гігантської соціальної поляризації, загострення політичної 
кризи, деформації системи цінностей, найбільш масштабних 
протестів в історії незалежності країни та виникнення Майдану-
2013, які засвідчили глибокий розрив між інтересами суспільства 
та політикою влади. Наша країна сьогодні – сегментоване, 
поляризоване суспільство, в якому влада не реагує на пропаганду 
етнократії, на прояви ксенофобії, формування відносин за 
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жорсткого поділу на «своїх»/«чужих». Це обумовлює небезпеки, 
що присутні в етнополітичному просторі країни, зокрема, 
реанімування «війни ідентичностей», штучне створення «образу 
ворога», розігрування «етнічної карти». 

Одним з наслідків формування нових критеріїв самоото-
тожнення є криза ідентичності, яка спричинила ідентифікаційний 
розкол. Його проявами стали – зміна світоглядних орієнтирів, 
дискредитація цінностей старої ідеології, брак інтегруючих ідей. 
Криза ідентифікації пов’язана зі ступенем власного ставлення 
етносів до специфіки своєї ідентичності. Ризики можуть поро-
джувати повернення до етнізації політики або стратегії політизації 
етнічності, яка мала вже катастрофічні наслідки «зіткнення 
ідентичностей» в історії багатьох народів. Справедливо зауважує 
В. Євтух, що за сучасних умов феномен етнічності неможливо роз-
глядати поза контекстом транснаціонального соціального простору 
[4, c.362]. Чинниками поглиблення конфлікту «ми»/«вони» іденти-
чностей стали: ідеологічне протистояння; часткова регенерація 
пострадянської ідентичності; зародження регіональних субіденти-
чностей з різними ціннісними матрицями і векторами інтеграції.  

Каркас спільної громадянської ідентичності може формуватися 
на основі піднесення престижу національного як загальногромадян-
ського, шляхом розмежування культуроформуючих та політичних 
кордонів етнічності. Спільна громадянська ідентичність в Україні 
формується, вбираючи в себе характеристики успадкованих від 
попередніх періодів історії типів ідентичності, але при цьому й 
набуваючи нових рис, нового досвіду й культурної індивідуальності. 
Ця нова якість суспільного цілого витворюється сьогодні внаслідок 
«зіткнення ідентичностей», їх «дифузії» та взаємного пристосування 
в умовах реального співжиття. Запобіганню небезпекам протиста-
влення кордонів «ми»/«вони» сприятиме етносоціокультурна інте-
грація на засадах взаємозбагачення, подолання будь-яких преферен-
цій за ознакою «титульності». В ідеалі завдання легітимації націо-
нального політичного проекту мають органічно поєднуватися як із 
укоріненими у свідомості більшості громадян традиційними зраз-
ками поведінки, так і з універсалістськими реаліями XXI століття та 
нормами цивілізованого співжиття [2, c. 14–16]. 
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За висновками багатьох аналітиків, Україна ще не є модерною 
нацією у сучасному розумінні. Українці не утворюють єдиної грома-
дянської спільноти – такої, яка мала б спільну історичну міфологію, 
спільні цінності й символи, односпрямовані політичні устремління. 
Закоріненість радянської ідентичності у масовій свідомості 
лишається високою – у 2008 р. близько 9% громадян України усе ще 
вважали себе громадянами Радянського Союзу, у 2010 р. – близько 
7%, а з громадянством України себе у першу чергу ототожнювали 
лише 51,2% громадян. «Близькість» до Радянського Союзу в 2013 р. 
відчувала значна частина українських громадян – 34,6%. Найбільше 
така ідентифікація поширена на Сході країни – 48%, в Центрі – 32%, 
на Заході – 17%. За 22 роки незалежності «ностальгуючих» за СРСР 
залишилося близько 40% [3]. Отже, світоглядний злам лишається 
для значної частини населення значним психотравмуючим чинни-
ком. На жаль, останні роки продемонстрували хронічне ігнорування 
з боку владних структур завдань консолідації соціуму, а їх практичні 
дії мали протилежне спрямування і сприяли поглибленню суспільної 
поляризації. Це, зокрема, ілюструють акції громадянської непокори 
у зв’язку з судовими процесами над Ю. Луценком та Ю. Тимошенко 
в 2011– 2012 рр. 

З-поміж різних видів колективної ідентичності етнічна вияв-
ляється особливо вразливою за умов дестабілізації, яка стала 
упродовж останніх років виразним тлом українського життя. 
Український соціум позбавлений об’єднуючих стимулів – ідеоло-
гія, спільні цінності, артикульовані державні інтереси цю роль не 
виконують. Хоча поняття «громадянське суспільство» й присутнє 
у політичній риториці, його змістовне наповнення залишається 
доволі невиразним, як й сприйняття «політичної нації». Здається, 
владні структури свідомо віддають перевагу розмитому поняттю 
«нація», яке містить як національно-громадянські, так і етнічні 
конотації. Дефіцит громадянської ідентичності надто слабо ком-
пенсується локальними різновидами культурних ідентифікацій, а 
етнічні, релігійні та мовні ідентичності доволі часто виступають у 
ролі чинників, що розхитують її фундамент. 

За умов суспільної трансформації наочною є вісь конфлік-
тності, яка іманентно присутня в українському суспільстві на 
ґрунті незбігу світоглядних настанов і життєвих практик різних 
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сегментів багатоскладового соціуму. Триваюче гостре проти-
стояння у «верхах» на масовому рівні найчастіше сприймається 
як «керований хаос», спричинений «війною амбіцій». Насправді 
це не тільки і не стільки боротьба «у верхах» за владу і власність, 
скільки прояв загострення, за формулою Л. Нагорної, «усіх криз 
розвитку [4, с. 269]. В її основі незмінно перебуває незбіг іден-
тифікаційних критеріїв, ціннісних систем, дисонанс «ми»/«вони» 
пріоритетів: культурних норм і традицій, ідеологічних уподобань 
носіїв різних культурних і цивілізаційних ідентичностей.  

За цих умов зайве говорити про те, наскільки небезпечним 
може стати культивування негативної ідентичності шляхом 
штучного формування рис ворожості «Іншого» в українських 
умовах, де особливості ментальності, ціннісний простір (стереотипи, 
міфи та ін.) мають виразний регіональний вимір. Рух України в 
сторону Європи можливий лише на ґрунті дотримання європейських 
стандартів етнополітики – пріоритеті індивідуальних прав над 
колективними, поєднанні раціоналізму із ліберальними трактуван-
нями прав людини, неприйнятті будь-яких форм етнократії, непри-
миренності до расизму й ксенофобії. 

Однак дедалі зростаючий розрив між елітними верствами й 
основною масою громадян призводить до взаємонепорозуміння й 
соціального відчуження. Український соціум не тільки розколотий 
– він «атомізований та має вигляд біполярного» [4, с. 268, 269]. За-
гальноукраїнське моніторингове опитування 2010 р. показало, що 
ототожнення себе з «радянськими людьми» сягає 25% у Східному 
регіоні, в Криму – 28%. Усвідомленою є національно-державна 
належність «громадянин України» понад 50%, але певну значу-
щість і далі зберігає ідентифікаційний стереотип «громадянин 
колишнього Радянського Союзу» – 6,9% [5, с. 96–97]. Причини 
такої консервації свідомості політологи вбачають у поєднанні 
симптомів економічної й духовної кризи, а також непривабливості 
нової системи цінностей, що мала замінити радянську. Своєрідна 
«втеча» до «радянськості» є своєрідною компенсацією, способом 
соціокультурної адаптації за нових соціально – політичних реалій. 

Упродовж останніх років помітно зростав інтерес соціуму до 
політики. Частка громадян, які дуже цікавляться політикою, стано-
вить майже 21%. Інтерес до ідеологій, ідеологічна самоідентифї-
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кація стали ще вище – у межах 40 – 55%. Разом з цим участь у 
політичному житті є найменш значущою суспільною цінністю 
(2,78 бала), проте її значимість зросла: 1,9 бала – у 2000 р., 2,67 – у 
2003 р, 2,46 – у 2009 р. Соціологічні дослідження зафіксували 
досить-таки значний рівень «психологічної готовності» населення 
до протестів. Уже у 2000 р. кількість тих, хто заявляв про гото-
вність брати особисту участь у мітингах і демонстраціях протесту, 
практично зрівнялася з кількістю тих, хто такої готовності не 
виявив (у межах 35%). Спалахи громадянського протесту впро-
довж передостанніх років вплинули на функціонування політичної 
сфери. Громадянська активність у середині 2000-х років стала 
одним з чинників зміни влади, так би мовити, не за «сценарієм нас-
тупності». Кількість налаштованих на протест у 2011 р. становила 
28%, восени 2012 р. – 21%, навесні 2013 р. – 27% [3]. Дестабіліза-
ційний протестний потенціал передостанніх п’яти років сягає 
індексу 4,2 (критичний рівень – 4,4) [6, с. 34, 35]. Найбільше зрос-
тання протестних настроїв зафіксовано з вересня 2012 р. по 
травень 2013 р. Тих, хто вважав, що масові протестні акції у їхніх 
містах і селах найближчим часом ймовірні, сумарно побільшало на 
9% (з 16% до 25,5%). Подібна тенденція з’явилася щодо такого 
індикатору активності, як готовність особисто приєднатися до та-
ких акцій. У зазначений вище час він збільшився на 5% [3].  

 Найбільший рівень протестної активності спостерігався на-
прикінці 2008 – на початку 2009 рр. під час найгострішого етапу 
економічної кризи, за якої 90% громадян були налаштовані на 
активні протести. На початку 2013 р. головними мотивами, які 
могли спонукати громадян вийти на протест, були соціально-
економічні чинники. Проте з 2012 р. з’являються нові тенденції. 
По-перше, зросла значущість усіх соціально-економічних причин, 
які спонукали до протестів. Так, різке зниження рівня життя стало 
причиною вийти на вулицю для 24% українців у 2012 р., то у 2013 – 
вже для 34%; невиплата зарплат – 22% і 32%, відповідно. По друге, 
у 2013 р. зросла вага неекономічних причин для участі в акціях 
протесту. Зокрема, найбільшого значення набув фактор утисків 
демократії – від 3,5% до 13% [3]. За даними загальнонаціонального 
опитування щодо протестних настроїв українців в 2013 р. до осо-
бистої участі в акціях протесту були готові 35% населення України 
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(9% – «обов’язково», 18% – «скоріше за все»). Зростання хвилі 
протестів ще присутнє – порівняно з 2012 р. кількість людей, 
готових «вийти на вулиці», зросла в 2013 р. на 5% [3].  

Тенденції зростання протестної активності сприяли формуван-
ню базису масових протестів у країні, яка не забула ані емоційного 
піднесення, ані глибокого розчарування внаслідках «помаранчевої 
революції». Зростання політичної складової у протестних мотивах 
стало відлунням кризи становлення громадянського суспільства, 
ознакою як глибини соціальних розмежувань, так і ознакою кризи 
ідентичності. За умов, коли хиби «демократії по-українськи» става-
ли все більш очевиднішими для громадян, цілком логічно зростала 
вагомість маркерів, пов’язаних з політикою і демократією.  

З огляду на аналіз громадської думки, можна сказати, що пере-
достанні роки стали квінтесенцією у просторі ризиків між владою і 
суспільством. Інтерес громадян до політики, який і сьогодні можна 
охарактеризувати як високий, слабо корелює із рівнем їхньої 
довіри до владних структур. «Десятиріччя Л. Кучми» виявилося 
щодо цього особливо показовим. Довіра громадян до Президента 
стрімко падала особливо під час першої каденції (з 33,3% – у 1995 
до 9,7% – у 1998 р.). Принципово іншою стала ситуація у 2005 р., 
після обрання Президентом В. Ющенка: частка тих, хто йому дові-
ряв (49,2%) значно перевищила частку тих, хто не довіряв (19,7%). 
Але дуже скоро показники довіри стрімко знизились; у 2006 р. 
Президенту довіряли лише 15,2% громадян. Восени 2008 р., за да-
ними Центру досліджень імені О. Разумкова, рівень довіри до Пре-
зидента знизився до 13,6% за рівня початкової довіри – 49% [7]. Ця 
тенденція набирала обертів з кожним роком. Так, В. Януковичу у 
2010 р. довіряло 53,5%; не довіряло – 31%. Однак протягом 
останніх двох років його президенства ситуація змінилася кар-
динально: у 2011 р. йому не довіряли 65% українців, а довіряли – 
23%; у травні 2013 р. – 78% і 6%, відповідно [3]. Значна недовіра 
до державних інституцій уже стала звичним явищем в україн-
ському суспільстві. Винятком став період після «помаранчевої 
революції», коли соціологи зафіксували рекордно високий рівень 
довіри до основних інститутів влади (до уряду 36,6%), що було 
пов’язано насамперед з високими очікуваннями від процесу демо-
кратизації у державі.  
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Стабільно низькими упродовж усіх років незалежності лиша-
лися і показники, що характеризують рівень довіри громадян до 
уряду і Верховної Ради. Восени 2010 р. Прем’єр-міністру довіряли 
30% громадян, не довіряли понад 40%; у 2012 р. – довіряли 16%, не 
довіряли 68,8%. З року в рік українці не довіряють головним інсти-
тутам влади. Голові Верховної Ради: у 2010 р. довіряли 14%, не 
довіряли 50% [3]. Тенденція не змінилася у 2012 р.: Парламенту 
довіряли 12%, не довіряли 73,4%. У 2012 р. переважна більшість 
українських громадян – близько 60% – не висловили повної довіри 
до жодного з названих в соціологічному опитуванні соціальних 
суб’єктів та інститутів. Незмінно низьким у 2013 р. залишився рі-
вень довіри до міліції – 22,7%, до судів – 15,9%, до Служби безпеки 
України – 34,4% та до Прокуратури – 20,6% [7]. У грудні 2013 р. 
рівень недовіри до основних інституцій сягнув найнижчої позначки 
за всі роки соціологічних моніторингів Фонду Демократичні ініціа-
тиви, зокрема: до Верховної Ради 45%, до Уряду – 44%, до Проку-
ратури – 38%, до Конституційного Суду – 36,6% [3].  

Загальний рівень довіри громадян до держави в цілому і до 
окремих інститутів є вельми низьким – для більшої частини з них 
значення показників не перевищують «3» за 11-бальною шкалою 
[8, с. 49–50]. Результати моніторингу щодо суспільних змін за роки 
незалежності виявили, що за показниками довіри до інститутів 
влади Україна посідає останні місця серед 26 європейських країн. 
Отже, 2013 р. став роком найнижчих (з 2005 р.) показників довіри 
до основних інститутів влади, лідером серед яких стала Верховна 
Рада (баланс довіри-недовіри у травні 2013 р. становив 60%) [3]. 
Сутнісною характеристикою недовіри було й те, що її об’єктом 
стала державна система в цілому. Така комплексна недовіра озна-
чала не тільки кризу легітимності, а фактично вже делегімітизацію 
всієї нинішньої системи. Довготривале віддалення інститутів дер-
жави від суспільства поступово формувало базис масового й 
амбітного протесту в Україні.  

Наслідком безпорадності влади у налагодженні цивілізованих 
засад співжиття та співпраці стало поширення у суспільстві знева-
жливого ставлення до закону та традиційних моральних цінностей. 
Громадяни сприймають як норму життя у неправовому просторі, 
втрачають відчуття демократії як однієї з найвищих цінностей. 
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Звідси апатія одних і нетерпимість та агресивність інших, роз-
митість уявлень про права й обов’язки, низький рівень довіри до 
державно-політичних інститутів, низький рівень усвідомлення гро-
мадянами власних і національно-державних інтересів, що може 
мати серйозні дисфункціональні наслідки. 

Невисокий авторитет влади в очах громадян загрожує браком 
легітимності держави як такої. За даними опитувань, проведених 
Центром імені О. Разумкова у 2011 р., лише 16% респондентів по-
чувалися господарями своєї держави, 76% такого відчуття не мали. 
Лише 19% пов’язували з Україною свою соціальну перспективу, 
69% не бачили свого соціального майбутнього на Батьківщині [7]. 
Усе це змушує визнати: брак єдиних «правил гри» та авторитетно-
го, всіма визнаного арбітра в особі держави формує недовіру у від-
носинах між громадянами, етнокультурними та іншими групами, 
регіонами. Багато понять та ключових інструментів, необхідних 
для формування громадянської ідентичності, виявилися незапита-
ними або навіть частково скомпрометованими. Це стосується таких 
понять, як патріотизм, чесність і моральність політики, верховен-
ство права і справедливість суду, політична реформа та ін. [9, c. 8]. 
Такий стан суспільства актуалізує питання соціального вибуху, що 
може призвести до втрати засад державності.  

Проблеми перманентної кризи участі в країні і спровокованої 
нею кризи легітимності зазвичай пов’язуються із неспроможністю 
основних політичних гравців виробити чітку економічну й ідеологі-
чну стратегію, а також невмінням наполегливо доносити до грома-
дян свої цілі та наміри. Глибоке розчарування соціуму у діях влади і 
гідна подиву непрозорість у прийнятті політичних рішень після 
гучних запевнень у чесності й відкритості відчутно поглибили стан 
суспільної дезадаптації й деморалізації. Дослідження соціологів 
переконливо ілюструють такий небезпечний рівень дезорієнтова-
ності, який робить вітчизняний політичний простір ареною «гри без 
правил» і навіть «війни на знищення». Щорічні загальнонаціональні 
моніторингові опитування Інституту соціології НАН України пока-
зали, що у 2010 р. майже 70% респондентів відчували брак дотри-
мання чинних законів і ще більше – 72,2% – констатували відсу-
тність стабільності в державі та суспільстві [6, c. 293, 294]. Припус-
каємо, що правовий нігілізм і розрив між деклараціями та реальними 
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діями сприяє розвитку авторитарних настроїв, які здатні посилити 
дисонанс «ми»/«вони» інтересів в суспільстві.  

Очевидна слабкість і непередбачуваність української влади й 
опозиції постійно продукує нові ризики, серед яких той небезпе-
чний феномен, що заважає громадянам осмислено сприймати 
перспективу розвитку країни. Йдеться про перманентний стан 
тривожності, який супроводжує людину щоденно і який у кон-
тексті політичних криз 2000-х років посилився. Так, у сприйнятті 
українцями власного майбутнього в 2012 р.: у 29% переважали 
тривога, у 18% – розгубленість, у 15% – страх. Щодо очікувань на 
2013 р., тільки 15% населення вірили, що життя в країні налаго-
диться [3]. За даними всеукраїнського репрезентативного опиту-
вання, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» та фірмою 
«Юкрейніан соціолоджі сервіс» у 2011 р., лише 18% респондентів 
вважали, що розвиток України йде у правильному напрямі, а тих, 
хто вважав напрям хибним, утроє більше – майже 60% [3]. Опиту-
вання, проведене Центром соціальних досліджень «Софія» улітку 
2011 р., зафіксувало ще більш тривожну, на наш погляд, тен-
денцію: 60% опитаних оцінили ситуацію в країні як «погану» або 
«швидше погану, ніж добру», для 38% опитаних вона – «гостра, 
конфліктна», для 11% – вибухонебезпечна [10]. Небезпечно висо-
кий рівень розчарування та роздратування створили ефект «нега-
тивної мобілізації» в суспільстві.  

За часів суспільних трансформацій особливої актуальності 
набувають колективні духовні цінності, коли розв’язання особис-
тих проблем пов’язується із вибором власної ідентичності. Одним 
з найпростіших є вибір на користь «своєї» етнічної або соціальної 
групи. Групова ідентичність являє собою вже існуючу історичну 
даність, яка в умовах соціально-політичних «метаморфоз», за         
В. Котигоренком, приваблює стабільністю зв’язків [11, с. 372].  

Тривале перебування різних частин України у складі інших 
країн і навіть різних цивілізаційних систем у поєднанні з 
незваженою регіональною політикою й корисливими інтересами 
регіональних кланів створило феномен розколотості суспільної 
свідомості, яка має виразний регіональний вимір. Ціннісно-
оціночні критерії регіональних ідентичностей, які формуються 
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під впливом реалій всеохоплюючої глобалізації і нових 
трактувань регіоналізму, виразно відмінні і навіть протилежно 
спрямовані. Ситуація ускладнюється спробами різних політичних 
сил експлуатувати факт наявності регіональної поляризації для 
покращення власного іміджу і дискредитації опонентів. Попри 
принципові відмінності в історичній долі різних регіонів України 
на рівні масової свідомості та соціальної поведінки серйозних 
розбіжностей між ними немає. Оцінки економічної ситуації та 
напрямів економічних перетворень, ставлення до форм політи-
чного устрою та розвитку багатопартійної системи відрізняються 
мало. Істотні відмінності реєструються у ставленні до гео-
політичних та деяких соціокультурних проблем, а небезпека 
ідентифікаційних криз – у формуванні та конкуренції альтер-
нативних ідентичностей. За таких умов міжгрупові кордони не 
руйнуються, а навпаки, зміцнюються, провокуючи виникнення 
феномену масового «відчуження», розвиток подій за сценарієм 
громадської непокори. 

Висновки. Наявність кількох відносно закритих політичних 
субкультур, помножена на гостре протистояння на владному рівні, 
зумовлює високий рівень конфліктогенності й виразну бінарність 
моделей ідентичності. В країні превалює двозначна оціночна 
логіка із незаперечною правотою «своїх» і полярними поглядами 
на проблеми політичного життя. Такий стан загрожує «зави-
санням» багатьох невідкладних проблем і збільшенням відставання 
країни від європейської спільноти, до складу якої вона прагне 
увійти. Очевидно, що без формування інтегральної системи базо-
вих цінностей і основоположних принципів, здатних об’єднувати 
соціум, Україна й надалі буде приречена на орієнтаційну 
роздвоєність та «кризу ідеалів».  

Серйозні виклики спричиняє відсутність відповідної 
державної стратегії у суспільстві, де «війна всіх проти всіх» 
сприймається як норма. Наслідком стала втрата цивілізованого 
виміру існування соціуму, викривлення стратегічних орієнтирів і 
загальної деморалізації суспільства. Це створює базис для 
можливості маніпулювання суспільною свідомістю, утвердження 
пріоритетів етнічної ідентичності, вибудови ідентифікаційних 



0  

 184 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4-5(72-73) 

практик у руслі протиставлення. Опозиція «ми»/«вони» легко 
перетворюється на опозицію «свій»/«чужий», «друг»/«ворог». Тут 
надзвичайно важливо уникнути спокус етнізації та створення ліній 
демаркації в ідентифікаційних практиках, від яких залежить 
майбутнє України. При цьому імператив права людини на свій 
ідентифікаційний вибір має бути визначальним.  
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Марія Ярмоленко 
  

СУЧАСНИЙ ЕТАП  
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ЗАКАРПАТТІ 

 
У статті розкрито сучасний етап міжкультурної комунікації 

на Закарпатті. З’ясовані основні загальноукраїнські тенденції 
етнокультурного розвитку, висвітлено специфіку Закарпаття як 
історичного та територіально-адміністративного регіону України. 
Відзначено роль транскордонної співпраці у збереженні етно-
культурної ідентичності мешканців краю.  

Ключові слова: міжкультурна комунікація, ідентичність, 
етнічні групи, національні меншини, регіон, Закарпаття.  

Yarmolenko Maria. The current stage of intercultural commu-
nication in the Carpathian region. 

In an article disclosed current state of intercultural communication 
in Transcarpathia. Main national trends ethno-cultural development, 
lighted specifics of Transcarpathia as historical and territorial-admini-
strative region of Ukraine. The role of cross-border cooperation in the 
preservation of ethno-cultural identity of the inhabitants of the land.  

Key words: intercultural communication, identity, ethnic groups, 
ethnic minorities, the region of Transcarpathia. 

 
З відродженням державної незалежності України центральним та 

місцевим органам влади, громадським діячам, представникам етні-
чних груп вдалося сформувати належні умови оптимального розвитку 
етнокультурних процесів на основі забезпечення прав українців та 
національних меншин, які відповідають міжнародно-визнаним 
стандартам. Успіх у реалізації завдань збереження і розвитку етно-
культурного життя залежить від активної діяльності національних 
громад, їх представницьких органів – громадських об’єднань та 
культурно-просвітніх товариств. Метою цієї статті став розгляд 
розвитку етнокультурної сфери Закарпаття, стану сучасної міжетні-
чної комунікації як чинника становлення політичної нації в Україні. 

Етнонаціональна структура України на початку ХХІ ст. посту-
пово набирає ознак моноетнічної національної держави, подібно до 
Польщі, Угорщині, Румунії, Білорусі. Частка її державотворчого 
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етносу (українців) становить більшість і має тенденцію до зрос-
тання. Але Україна не форсує цього процесу, залишаючись полі-
культурним суспільством. Національні меншини, які традиційно 
мешкають в Україні, разом з українцями розбудовують сучасну 
європейську демократичну державу. Водночас в Україні вдоскона-
люється законодавство, створюються механізми для реалізації 
задекларованих демократичних принципів і засад державної 
етнонаціональної регіональної політики. Суттєвим кроком у цьому 
напрямі є приєднання України до конвенцій ООН, ОБСЄ, Ради 
Європи, які регламентують права титульної нації та національних 
меншин, партнерство України з відповідними міжнародними орга-
нізаціями. За оцінками цих авторитетних міжнародних організацій, 
українське законодавство щодо захисту прав національних меншин 
відповідає принциповим засадам і основним вимогам міжнародно-
правових стандартів у цій сфері [1, с. 593]. Керівництво України 
прагне до вступу країни до Європейського Союзу, що позитивно 
вплине на етнокультурні процеси в прикордонних регіонах. 

Вважаємо, що в умовах європейського розвитку української 
державності поступово зникатимуть регіональні відмінності в етно-
політичній сфері, а на етнокультурному рівні особливості регіонів 
тільки збагачуватимуть українську націю. Для цього центральна і 
місцева влада повинна зміцнювати економічні та культурно-освітні 
взаємини між регіонами, залучивши до цього процесу весь комплекс 
державних, політичних, культурно-освітніх, наукових та інформа-
ційних чинників. Гуманітарна політика держави має не лише 
виявляти, але й корелювати регіональні історичні ідентичності – від 
моделі «радянської історії», «угорської історії» до «української 
моделі» національної історії. Потребує удосконалення законодавчо-
правова база захисту прав та задоволення інтересів національних 
спільнот, запобігання проявів ксенофобії, нетерпимості та дискри-
мінації на національному і релігійному ґрунті. Це, своєю чергою, 
потребує максимальної координації зусиль усіх суб’єктів і об’єктів 
етнокультурної політики в Україні, насамперед державних структур, 
органів місцевого самоврядування, політичних партій і громадських 
структур національних меншин і етнографічних груп. 

Міжкультурна багатостороння комунікація між усіма етнічни-
ми спільнотами на Закарпатті, їхній політичний статус, розвиток 
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матеріальної і духовної культури в багатьох аспектах постали як 
результат двосторонніх міжетнічних відносин українців з 
угорцями, чехами, словаками, румунами, а з іншого боку як 
результат політики держав, до складу яких входив край. Для 
сучасного стану етнонаціонального розвитку регіону, під яким ми 
розуміємо період після відновлення Україною незалежності, 
характерні процеси прискорення етнічної ідентифікації суб’єктів 
міжетнічної взаємодії, провідна роль політичної, національної та 
конфесійної еліти в цьому процесі.  

У Закарпатській області спостерігається особливо високий 
рівень самоорганізації національних меншин. Станом на 2010 р. се-
ред громадських організацій, організованих за етнічною ознакою, у 
Закарпатській області було зареєстровано 60 національно-культур-
них товариств зі статусом обласних, зокрема, 13 – угорської, 17 – 
ромської, 9 – русинської, 5 – російської, по 4 – словацької та 
румунської, по 2 – німецької та єврейської і по 1 – польської, 
вірменської, білоруської, грецької спільноти. Вони є провідниками 
відродження і розвитку мов, звичаїв, традицій, культурно-мистець-
ких надбань цих меншин [2, с. 377]. Ця система є достатньо сталою 
і за останні 4 роки додатково було зареєстровано тільки 7 націо-
нально-культурних товариств з обласним статусом: дві громадські 
організації представників русинської громади, по одній ромської, 
словацької, єврейської, чеської та азербайджанської спільнот [3]. 

Найчисельнішим і найвпливовішим національно-культурним 
товариством угорської меншини області є Товариство угорської 
культури Закарпаття (ТУКЗ), створене в 1989 р. ТУКЗ відстоює 
правові та конституційні гарантії збереження ідентичності угорців, 
розвитку їх освіти, мови та культури. Вже в 1993 році товариство 
об’єднувало 28 тис. членів [4, с. 314]. Станом на 2005 р. їх 
кількість становила 42 тис. осіб. Одним із важливих досягнень 
Товариства угорської інтелігенції Закарпаття (ТУІЗ), на думку його 
голови Ю.Дупки, є створення Об’єднання прикордонних органів 
самоврядування, яке охоплює близька 70% населених пунктів 
Закарпаття, Угорщини, Словаччини та Румунії з переважно 
угорським населенням (1997 р.). «Через цю організацію, – зазначає 
Ю.Дупка, – ми можемо надати допомогу сільським та селищним 
головам, через цю організацію населені пункти можуть вести 
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пошук та підтримувати дружні контакти із органами самовряду-
вання в Угорщині, Словаччині та Румунії» [1, с. 596]. Об’єднання 
прикордонних органів самоврядування виникло внаслідок транскор-
донної взаємодії у межах Карпатського єврорегіону. Серед 
реалізованих гуманітарних проектів Карпатського єврорегіону за 
участі Закарпаття – транскордонний туристичний шлях «Місцями 
слави Ракоці» (2012–2014 рр.) [5, с. 84].  

Інтереси румунської меншини на Закарпатті представляють 
соціально-культурні товариства румунів Закарпаття ім. Г.Кошбука 
та ім. Іоан Міхалі де Апша. Основним завданням організації визна-
чили виховання у молоді любові до рідної мови, історії краю, відро-
дження народних традицій, звичаїв, соціальний захист румунського 
населення. У вирішенні культурно-освітніх та соціальних проблем 
румунського населення Товариство ім. Г.Кошбука тісно співпрацює 
з органами місцевого самоврядування, школами і релігійними 
об’єднаннями. Воно активно виступило за переведення шкіл у селах 
компактного проживання румунів на румунську мову навчання, з 
кирилиці на латинський алфавіт. З його ініціативи близько 200 
вчителів шкіл з румунською мовою навчання пройшли перепід-
готовку у Румунії, понад 150 дітей були направлені на навчання у 
різні навчальні заклади цієї країни [6, с. 146]. 

Попри порівняно невелику кількість словаків, що мешкають 
на Закарпатті, їхні НКТ відіграють досить помітну роль. Так, То-
вариство ім. Л.Штура має первинні осередки в дев’яти населених 
пунктах області, де компактно проживають словаки, проводить 
активну роботу зі збереження і розвитку словацької культури, тра-
дицій, звичаїв. Товариство «Матіца Словенська» підтримує тісні 
зв’язки з урядовими органами та громадськими організаціями Сло-
ваччини, зокрема, з Будинком закордонних словаків у Братиславі, 
Будинками «Матіци Словенської» в містах Кошице, Пряшів, 
Вранов та ін. За оцінкою «Матіци Словенської» Словаччини, 
Закарпатська обласна організація вважається однією з найактивні-
ших словацьких організацій у світі, а її голова Й.Гайніш обраний 
віце-президентом Європейської Ради світового конгресу словаків. 

Інтереси російської спільноти на Закарпатті представляють: 
Товариство російської культури «Русский дом», Закарпатське від-



 

 189 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

ділення Всеукраїнської громадської організації «Руський рух Ук-
раїни» та товариство «Русь». Як зазначають І.Мигович та М.Макара, 
серед засновників «Русского дому» були представники 12 націо-
нальностей, з яких етнічні українці становили дві третини. Тобто у 
цьому разі йдеться швидше про об’єднання не за національною, а за 
духовно-культурною ознакою. На рахунку Товариства чимало 
добродійних та культурно-освітніх справ. За організаційної участі 
Товариства проводилися вечори пам’яті О.Блока, С.Єсеніна, С.Рах-
манінова, щорічні пушкінські читання та круглі столи для вчителів 
середніх шкіл області. Головним принципом діяльності товариства 
російської культури є збереження міжнаціональної злагоди в краї, 
сприяння процесу інтеграції росіян в українське суспільство, 
оскільки завдання соціалізації росіян у нових умовах перехідного 
періоду – важливий елемент досягнення його політичної і соціальної 
стабільності. Основними проблемами російської громади в області, 
на думку членів організації, є: відсутність теле- та радіомовлення 
російською мовою, російськомовного дубляжу офіційних засобів 
масової інформації регіону, скорочення шкіл з російською мовою 
навчання [6, с. 134].  

Тривалий час у регіоні не було жодного товариства ромів. 
Основними чинниками, які гальмували культурні починання циган 
на Закарпатті, були: низький рівень освіти дорослих і дітей; високий 
рівень протиправних діянь; незадовільний стан таборових поселень; 
байдуже ставлення до свого життя та здоров’я; надзвичайно високий 
відсоток безробітних серед працездатного населення; ксенофобія з 
боку представників інших національностей.  

28 травня 1990 р. в Ужгороді було створено перше об’єднання 
циган краю – «Рома». Через деякий час засновано ще низку 
громадсько-культурних організацій – «Романі Яг» (1993 р.), 
«Амаро дром» (1995 р.), «Ром сом» (1997 р.), асоціацію ромських 
громадських організацій «Єкгіпе» (1998 р.), «Лаутарі» (1998 р.), 
«Унг-ромен», товариство ромських жінок «Терне чая по Нево 
дром» (Молоді жінки по новій дорозі) (1999 р.), конгрес ромів 
Закарпаття «Праліпе» (2000 р.) [7, с. 52–58]. Основні напрями їх 
діяльності – культура, гуманітарна допомога, захист прав особис-
тості. Особливістю ромських товариств була й залишається гостра 
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конкуренція між собою. Так, у товаристві «Рома» були 
представлені всі лідери циганських громад, але небажання спільно 
працювати, амбіційність окремих лідерів привели до утворення ще 
низки організацій, які не поширюють своєї діяльності далі 
обласного центру. Винятком є лише товариство «Романі Яг», яке 
утворило 6 районних осередків і є безумовним лідером серед 
інших ромських об’єднань. 

Окремим питанням міжетнічної комунікаціє є відродження в 
краї русинської ідентичності. Русинський рух отримав макси-
мальну підтримку органів державної влади: офіційно зареєстровані 
десятки русинських товариств і організацій, зокрема, обласні: 
«Общество Карпатських Русинов», «Общество Подкарпатських Ру-
синов», «Сойм Підкарпатських Русинів» та ін., видаються газети, 
ведуться теле- і радіопрограми державними каналами, організовані 
недільні школи, проводяться фестивалі і т.д. Цим держава визнала 
етнічну, культурну, мовну та релігійну самобутність русинів як 
етнографічної групи українського етносу, такої ж як бойки, гуцули, 
лемки, литвини, поліщуки. Водночас політизація питання у вигляді 
так званого політичного русинства – вимог визнання русинів 
окремим народом, протиставлення русинів українцям, утворення 
автономної республіки, навряд чи відповідають справжнім 
інтересам українців-русинів та уособлюють прагнення більшості 
мешканців Закарпаття.  

З другої половини 1990-х рр. у зв’язку зі збільшенням кіль-
кості національно-культурних товариств в області актуалізувалась 
і набула поширення ідея створення органу, який би здійснював їх 
координацію, сприяв обміну досвідом та взаємозбагаченню. Для 
задоволення потреб етнічних меншин, сприяння діяльності їх 
організацій у 1999 р. в Ужгороді відкрито перший в Україні Центр 
культур національних меншин. Центр є державним, культурно-
інформаційним, організаційно-методичним та консультативним 
закладом. На його базі всі товариства мають можливість без-
коштовно проводити збори, конференції, культурно-масові заходи, 
приймати гостей тощо. Створено Координаційну раду Центру, 
членами якої є голови національно-культурних товариств, праці-
вники органів державної виконавчої влади та творчої інтелігенції. 
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Разом з відділом у справах національностей Закарпатської обласної 
державної адміністрації Центром щоквартально видається Інфор-
маційний бюлетень, де зосереджені матеріали з актуальних питань 
етнокультурних процесів в області, нормативно-правових актів, 
рішень органів влади, які стосуються національного питання, 
подається хроніка подій із життя національних меншин та їх 
громадських організацій. Упродовж 2013 р. на базі Центру 
здійснювали статутну діяльність 38 національно-культурних 
товариств, які зареєстровані в Ужгороді і не мають власних 
приміщень [8]. У червні 2014 р. з роботою Центру культур 
національних меншин Закарпаття щодо створення умов для 
розвитку національних громад краю ознайомилися спостерігачі 
спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.  

Загалом, досвід функціонування національно-культурних 
товариств етнічних спільнот Закарпаття свідчить про те, що на 
сучасному етапі розвитку Української держави ці об’єднання через 
організацію культурних заходів сприяють гармонізації етнонаціо-
нальних процесів, виробленню таких норм поведінки, які дозво-
ляють не просто співіснувати, але й плідно, конструктивно 
взаємодіяти, поважати та розуміти культуру представників інших 
національностей. 

Незважаючи на певні труднощі у фінансуванні культурно-
освітньої сфери, пов’язані з кризовими явищами української 
економіки та перманентною політичною кризою, в області активно 
розвивається україномовна освіта, збільшується кількість навчаль-
них закладів, в яких навчання здійснюється мовами національних 
меншин. Про ефективну роботу державних органів влади в 
культурно-освітній сфері свідчить мережа освітніх закладів, яка в 
основному відповідає національному складу населення регіону.  

Закарпатській області належить першість у сфері забезпечення 
мовно-культурних прав, тут створено мережу освітніх і культурно-
мистецьких закладів для задоволення потреб етнічних груп. В об-
ласті, крім україномовних, функціонують 118 загальноосвітніх на-
вчальних закладів із навчанням мовами етнічних меншин, зокрема, 
66 – угорською, 12 – румунською, 2 – російською, 1 – українсько-
словацькою, 31 – українською та угорською, 4 – російською та 
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українською, 2 – українською, румунською, російською. Водночас 
діють 5 ліцеїв з угорською мовою навчання приватної форми 
власності. Для нечисленних меншин відкрито недільні школи з 
ромською, єврейською, польською та русинською мовами 
навчання. У 90 дошкільних закладах Закарпаття виховання 
ведеться мовами національних меншин: у 70 – угорською; 1 – 
російською; 2 – румунською; 17 – декількома мовами [9]. 

Щоправда, критична ситуація склалася з освітою ромів. Згідно 
з даними перепису населення у 2001 р. громада ромів України 
налічувала близько 47,6 тис. осіб, з яких близько 14 тис. прожи-
вало на Закарпатті. За даними Українського інституту соціальних 
досліджень, близько половини дітей ромів не відвідували школу. 
Найбільш неблагополучна ситуація з освітою – в місцях 
компактного проживання на Закарпатті, а також на Харківщині. За 
матеріалами газети «Романі Яг», у Закарпатській області тільки 
83,7 % дітей ромів здобули неповну середню освіту, 14,5 % – 
загальну середню, 1,4 % – закінчили СПТУ, 0,3 % здобули середню 
спеціальну і лише 0,1 % – вищу [10]. 

В області функціонують 18 державних вищих навчальних 
закладів I-IV рівнів акредитації [11. с.115]. У 1998 р. при 
Ужгородському національному університеті розпочав свою роботу 
Центр гунгарології, який працює у тісному контакті з Національною 
Академією наук України та Академією наук Угорщини. Виходить 
щорічний журнал «Акта гунгаріка». Підготовлено та затверджено на 
вченій раді Ужгородського університету шкільний угорсько-
український словник для учнів загальноосвітніх шкіл з угорською 
мовою навчання, також видано шкільний українсько-угорський та 
угорсько-український фразеологічний словник [12, с. 435–436]. 

Ужгородський національний університет на сьогодні є чи не 
єдиним в Україні вищим навчальним закладом, в якому 
представники національних меншин складають вступні іспити 
рідною мовою (угорською, російською, румунською, словацькою). 
В університеті функціонують угорське, румунське, словацьке, 
німецьке відділення філологічного факультету. В 2004 р. за 
ініціативи культурно-просвітницького товариства «Романі Яг» в 
університеті відкрито першу в Україні кафедру ромології. Серед 



 

 193 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

головних предметів кафедри – історія, культура та традиції ромів. 
Кафедра стала науково-методичним центром підготовки кваліфіко-
ваних викладачів для недільних ромських шкіл [13, с. 391]. На базі 
історичного факультету університету працює кафедра угорської 
історії та європейської інтеграції. 

Незважаючи на позитивні зрушення щодо забезпечення 
освітніх запитів національних меншин регіону, є проблеми, які 
потребують свого розв’язання. Невирішеним залишається питання 
вивчення державної мови у школах з угорською і румунською 
мовами навчання. Українська мова у цих школах до 1991 р. не 
вивчалася. Багато вчителів, які навчають української мови і літе-
ратури, не володіють мовами меншин, що ускладнює спілкування з 
учнями. Не вистачає необхідних підручників, словників, іншої 
літератури. Навіть загальноосвітній рівень педагогічних кадрів, які 
викладають українську мову у середніх і старших класах, значно 
нижчий, ніж у інших предметників [14, с. 64–65]. 

Тож цілком закономірно, що за таких умов оволодіти 
державною мовою у школах з угорською та румунською мовами 
навчання на рівні, який гарантує учням цих шкіл успішну інтегра-
цію в українське суспільство і є однією з найважливіших умов їх 
самореалізації, надзвичайно складно. Проблема умов і рівня 
викладання державної мови у школах з мовами навчання 
національних меншин – це суспільно-політична проблема. 
Представники національних меншин, не володіючи на належному 
рівні українською мовою, не можуть рівноправно брати участь у 
громадському, економічному, політичному і культурному житті 
країни, а також реалізувати власні запити і потреби.  

Водночас, за роки незалежності України зріс рівень суспі-
льного престижу української мови. На Закарпатті українська мова 
поступово стає мовою міжетнічного спілкування. Посилився 
рівень мовної українізації майже всіх етнічних меншин. 

У Закарпатській області створені належні умови для задоволення 
культурних потреб, збереження і розвитку культурних традицій 
національних спільнот. Із 476 клубних закладів області 94 функціонує 
в місцях компактного проживання національних громад. При них 
діють 455 колективів художньої самодіяльності. Серед них 74 обслу-
говують угорців, 5 – румунів, 11 – словаків, 4 – німців. З 499 бібліотек 
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112 діяло в місцях компактного проживання національних меншин 
(96 обслуговують угорців, німців – 5, словаків – 5, румун – 8). Їх 
книжковий фонд налічує 6,5 млн примірників (3,1 млн – російською, 
406 тис. – угорською, 13,9 тис. – румунською, 5,9 тис. – словацькою, 
4,7 тис. – німецькою мовами; 8,4 тис. – іншими мовами) [10]. 

Гармонізації міжнаціональних взаємин в області сприяли 
Закарпатський обласний український музично-драматичний театр в 
Ужгороді, Закарпатський обласний російський драматичний театр 
у Мукачевому та Закарпатський обласний угорський драматичний 
театр у Береговому, Центр німецької культури «Паланок» у 
Мукачевому, в Ужгороді – ромської культури «Романі Яг» та 
«Романі чгіб», в селищі Солотвино Тячівського району – Центр 
румунської культури.  

Етнічні меншини мають доступ до засобів масової інформації: 
регулярно виходять телерадіопередачі угорською, румунською, сло-
вацькою, німецькою, російською мовами. У Закарпатській обласній 
державній телерадіокомпанії створено Творче об’єднання програм 
етнічних меншин, яке охоплює редакції угорського, румунського, 
словацького, німецького мовлень, а з 2008 р. – російського, русин-
ського та ромського [10]. Окрім передач, що ведуться національними 
мовами, двічі на місяць випускається телерадіоальманах «Націо-
нально-культурні товариства Закарпаття», мета якого – повніше 
висвітлити життя всіх національностей, які проживають в області.  

Важливу роль у формуванні суспільної думки, розвитку 
національної самосвідомості, задоволенні інформаційних потреб 
відіграють друковані засоби масової інформації. В обласних 
газетах «Новини Закарпаття», «Закарпатська правда» здійсню-
ється систематичний випуск тематичних сторінок під рубрикою 
«В національно-культурних товариствах», відновлено дубляж 
російською мовою газети «Ужгород» (газета Ужгородської 
міської ради, заснована в 1999 р., тираж – 4700 примірників). В 
області зареєстровано 20 періодичних видань угорською (разом із 
дубляжами), 5 – російською, 3 – румунською, 4 – ромською, 4 – 
русинською, 2 – словацькою, 1 – німецькою, 49 – двома та більше 
мовами. 31 січня 2000 р. виповнилося 80 років з часу виходу 
першого номера угорськомовної газети «Karpati Igaz Szo» («Кар-
патське слово правди»), яка сьогодні є найвпливовішою серед 



 

 195 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

угорськомовних видань краю. Не менш популярною угорсько-
мовною газетою є «Karpatalja» («Закарпаття»). Видання має не ті-
льки електронну пошту, а й свою сторінку в мережі Інтернет [15]. 
У Берегівському, Виноградівському, Ужгородському та Мука-
чівському районах, де компактно проживає угорське населення, 
друкуються угорські дубляжі україномовних районних газет. 
Видаються регіональні газети румунською мовою «Мараморо-
шани», «Апша» (газета румунської обласної спілки «Дачія»). У 
лютому 1999 р. вийшов перший номер циганської газети «Романі 
Яг». Видання здійснювалося трьома мовами – українською, 
ромською (кириличною) та угорською. Однак з фінансових 
причин випуск газети у 2006 р. було припинено. Словацькою 
мовою виходить газета «Підкарпатський словак» (газета 
товариства «Матіца Словенська») [16]. 

Завдяки зусиллям облдержадміністрації відновлено Дні добро-
сусідства зі Словаччиною, Румунією, Польщею та Угорщиною. У 
2003 р. проведено перший фестиваль культур національних 
меншин Закарпаття та Карпатського єврорегіону «Мелодії солоних 
озер», у рамках якого відбулася зустріч жителів Солотвиного з 
вихідцями селища, які нині проживають у різних куточках України 
та за її межами. У 2006 р. проведено сьомий театральний 
фестиваль «Етнодіасфера». У фестивалі взяли участь театральні 
колективи з України. Зарубіжними гостями були колективи з 
Білорусі та Сербії. Традиційними стали свята: словацької народної 
творчості «Словацька веселіца», румунського мистецтва «Мерци-
шор», угорського мистецтва, народної творчості німців Закарпаття, 
фестивалі російської культури [16].  

Таким чином, дослідження міжкультурної комунікації на Закар-
патті між етнічними українцями, субетнічної групою українців – 
русинами та укоріненими тут етнічними групами угорців, румунів, 
словаків підтвердило наявність у суспільстві певних регіональних 
стереотипів і символів щодо сприйняття українців етнічними мен-
шинами і навпаки, що перешкоджає конструктивному діалогу со-
ціуму та поглиблює кризу національної ідентичності. Встановлено, 
що на формування національної (регіональної) ідентичності значний 
вплив мали культурно-історичні та політико-ідеологічні чинники. 
Тому лише подолання, а можливо, й толерування культурних та 
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ідеологічних розбіжностей сприятимуть не лише соціально-
економічному розвитку Закарпаття, але й швидкому та безболісному 
конструюванню національної ідентичності сучасної України, її 
туристично-культурній привабливості.  
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УКРАЇНСЬКА І РОСІЙСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ  
ХVIII – СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТЬ  
ПРО ВИТОКИ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ 

 
У статті представлені різні точки зору українських і росій-

ських дослідників ХVІІІ – середини ХІХ ст. на витоки етно-
культурної ідентичності українців. 

Ключові слова: етнокультурна ідентичність, Україна, Мало-
росія, Давня Русь, Київська Русь, Росія, українці, малороси, козаки, 
росіяни, великороси. 

Polischuk Yu.M. The Ukrainian and Russian historiography of 
18th – the middle of 19th of centuries about sources of ethnocultural 
identity of the Ukrainians. 

Various of views of the Ukrainian and Russian researchers of 18th – 
the middle of 19th of centuries on sources of ethnocultural identity of the 
Ukrainians are presented in the article. 

Key words: ethnocultural identity, Ukraine, Malorossiya, Ancient 
Rus, Kyiv Rus, Russia, the Ukrainians, the Malorossians, the Cossacks, 
the Russians, the Velikororossians. 

 
Політичне, етнокультурне життя сучасної України вказує на 

те, що й сьогодні український народ до певної міри залишається у 
стані етнічної, ідеологічної, мовної, конфесійної та політичної 
розпорошеності. До того ж, це активно культивується певними 
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політичними силами як в самій Україні, так і в РФ. Тому дослі-
дження теми пошуку етнокультурної ідентичності населенням 
України на різних історичних етапах є надзвичайно актуальним. 
Не в останню чергу це стосується періоду, коли на переважній 
більшості українських земель панувала Російська імперія. Адже 
саме у цей час «… у національно-визвольних рухах народів, що ме-
шкали на території України, як і в західноєвропейському, особливо 
після «весни народів» – буржуазно-демократичних, національних 
революцій 40-х рр. ХІХ ст. в Європі, почали формуватися модерні 
національно-державницькі ідеї. Україна не була винятком», – 
стверджує український дослідник Г. Касьянов [1, с. 346]. 

Потрібно зазначити, що різні аспекти цієї проблеми цікавили 
дослідників досить давно, що привело до появи значної кількості 
праць з цього питання. Їхній історіографічний доробок умовно мо-
жна поділити на три групи: 1) праці дореволюційних авторів (ХІХ – 
початок ХХ ст.); 2) дослідження, які побачили світ у радянський 
період; 3) науковий доробок сучасних українських і закордонних 
учених. Кожен етап історіографічного процесу відзначається своєю 
особливою змістовою наповненістю, що пояснюється впливом 
ідеологічних чинників і перебігом суспільно-політичних процесів як 
в Україні, так і загалом у країні, до складу якої вона входила. 

Особливий інтерес викликають праці дореволюційних авторів, 
які заклали основи дослідження цієї проблеми і на тривалий час 
визначили основні напрями дослідницької роботи своїх 
наступників. 

Проведений аналіз свідчить, що науковці неодноразово зверта-
лися до дослідження доробку своїх попередників з питань істори-
чного розвитку України наприкінці ХVIII – на початку ХХ століття 
[2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Проте низка аспектів цієї проблеми ще вимагає 
певної конкретизації. Особливо це стосується досліджень з проблем 
пошуку витоків етнокультурної ідентичності населенням України в 
українській і російській історіографії. Це зумовило інтерес автора до 
зазначеної проблеми. 

Розчленування України, що мало місце у другій половині 
ХVІІ ст., фактично призвело до існування двох Україн – Лівобе-
режної – Гетьманщини, яка понад століття користувалася пра-
вами внутрішньої автономії у складі Російської імперії, і Право-
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бережної, що залишилася під пануванням Речі Посполитої. Ця 
роздвоєність відбилася на «українському національному житті». 
Результатом цього, як пише Д. Дорошенко, стало те, що «Лівобе-
режна Україна з її історичними традиціями та почуттям місцевого 
патріотизму стала батьківщиною українського національного від-
родження. Правобережна Україна з її спольщеним дворянством 
не брала участі у цьому відродженні, а навпаки, стала тереном 
відродження польської державно-національної ідеї» [9, с. 278]. 

Така ситуація мала безпосередній вплив на розвиток історичних 
знань в Україні. На думку І. Колесника, саме на Лівобережжі 
історичні знання вперше набувають наукових форм. Цьому сприяло 
те, що в умовах бурхливого політичного життя другої половини 
ХVІІ – ХVІІІ ст. соціальна еліта українського суспільства – козацька 
старшина – набирає все більшої економічної та політичної сили і 
починає виступати оборонцем культурних і, до певної міри, 
державницьких традицій України, старосвітського укладу життя та 
звичаїв [6, с. 136 – 137]. 

На початку другої половини ХVІІІ ст. Санкт-Петербург роз-
почав активний наступ на автономні права Гетьманщини. Зокрема, 
царський уряд ліквідував митні кордони між Україною і Росією, що 
підірвало самостійну економіку України. Було знищено гетьманське 
правління й уся влада передана Малоросійській колегії на чолі з 
графом П. Рум’янцевим, перед яким Катерина ІІ поставила завдання 
«викоренити серед українців фальшивий погляд на себе як на народ, 
цілком відмінний від москалів» [9, с. 42]. Виконуючи його, росій-
ська влада почала активно ліквідовувати усі відмінності Гетьманщи-
ни від інших регіонів імперії, боротися з «українською самобу-
тністю». Це викликало спротив. Виразником «малоросійського 
патріотизму», історичних прагнень та інтересів українського народу 
виступила найбільш освічена та культурна частина українського 
громадянства – козацька старшина. Саме в її середовищі виникає 
рух щодо дослідження свого коріння, своєї минувшини. Спочатку 
їхні розшуки не йшли далі генеалогічних розвідок і довідок сто-
совно своїх предків. Хронологічно вони обмежувалися козаччиною, 
до якої сягала своїм корінням більшість старшинських родів. Пос-
тупово коло зацікавлень розширювалося. Найбільш допитливі 
почали досліджувати витоки гетьманського устрою, господарську 
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діяльність, соціальні стосунки, побут і звичаї населення України 
тощо. У центрі уваги авторів ХVІІІ ст. було також питання похо-
дження власного народу. В основі їхніх підходів лежала концепція 
«сарматизму», яка панувала в українському історіописанні та публі-
цистиці під впливом польської історіографії ХVІ – ХVІІ ст. «Україн-
ський сарматизм» (козаки походять від сарматів) виникає у ХVІІ ст., 
що яскраво видно з Густинського літопису (1623 – 1627 рр.). Скла-
довими концепції «українського сарматизму» у цій роботі, як вважає 
І. Колесник, були ідея єдності усіх українських земель та історичної 
тяглості України і Київської Русі [6, с. 147 – 148]. 

У ХVІІІ ст. концепція «сарматизму» занепадає, натомість по-
ширюється її різновид у формі «хозаризму». Зокрема, на позиціях 
«хозаризму» стояли такі відомі козацькі літописці, як Г. Граб’янка 
і С. Величко. Перший з них подає історію України через політичні 
події ХVІ – ХVІІ ст., а також через екскурси до найдавніших часів. 
Під назвою український народ він розумів тільки козаків, яких він 
виводив із хозар [10]. 

С. Величко у роботі «Сказання про війну козацьку з поля-
ками…» головну увагу приділив «героїчному минулому коза-
цько-руських предків». При цьому під назвою «український 
народ», на відміну від Г. Граб’янки, він розумів не тільки козац-
тво, а й інші верстви українського суспільства. У тексті С. Ве-
личко активно використовує назви «Малоросійська Україна», 
«Україна Малоросійська», а як частини єдиного цілого – назви 
«цьогобічна» (Лівобережна) і «тогобічна» (Правобережна) 
«Малоросійська Україна» [11; 12]. 

У 30-х рр. ХVІІІ ст. в освічених колах України все більше про-
являється прагнення до «систематичної історії України». Підходи, 
якими послуговувалися у цей час не тільки українські, а й росій-
ські дослідники, були викладені (орієнтовно Інокентієм Гізелем) у 
другій половині ХVІІ ст. в «Синопсисі». Вперше він був надруко-
ваний у 1674 р. і перевидавався 34 рази. Основними його ідеями 
були православний панславізм і «прославлення» Києва як найда-
внішого православного центру усієї Русі. На думку О. Толочка, 
«Синопсис» заклав основи положення про те, що «Мала Русь» є 
частиною більш широкого православного світу, що корінням сягає 
часів Київської Русі. Тому перебування України у складі Росій-



 

 201 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

ської держави, вважає автор, було зумовлене самою історією, а 
києво-руське минуле малоросіян робило їхнє російське підданство 
поверненням до природного ходу історії [8, с. 143]. 

У 30-х рр. ХVІІІ ст. світ побачило «Краткое описание Малоро-
сии», в якому анонімний автор викладає історію України почина-
ючи з давньокиївського періоду, «стараючись поставити козацький 
період в генетичний зв’язок з княжою добою» [5, c. 30]. Це була 
перша спроба повної історії України. 

З середини ХVІІІ ст. історіописання у формі «козацьких лі-
тописів» почало себе зживати. Застарілою була форма викладу – за 
роками або у вигляді компіляції з різних повістей, бароковий стиль 
мислення, відсутність критики джерел [6, c. 171]. Після ліквідації 
Гетьманщини світ побачили фактично останні такі праці, які нібито 
підводять підсумок пережитої доби самостійного, а потім автоно-
много існування краю. Автором першої був представник козацької 
старшини П. Симоновський. Ця робота для нас цікава тим, що в ній 
автор порушує питання походження українців. Давню історію свого 
народу він утотожнює з історією походження козацтва. При цьому 
П. Симоновський додержується версії Г. Греб’янки про його скіф-
сько-хозарське походження. Частину скіфів автор літопису ототож-
нює з Руссю. Давню Русь він розглядає як спільний період в історії 
російського та українського народів. Різниця між ними наступила 
тоді, коли «українське населення перейшло під литовське і польське 
володіння» [13]. 

Автором другої праці був С. Лукомський. В його «Собрании ис-
торическом…» висвітлюються події литовсько-козацького періоду 
української історії. Єдиним, що відрізняло твір С. Лукомського від 
його попередників, було те, що українських козаків він виводить не 
від сарматів, скіфів, чи хозар, а доводить їхнє автохтонне похо-
дження [14, c. 323 – 372]. 

Потрібно зазначити, що з середини ХVІІІ ст., паралельно з 
представниками української козацької старшини, проблеми коза-
цької історії (походження українського народу) порушували і 
росіяни. Першими такими «дослідниками» регіону стали російські 
офіцери та інженери, які прокладали маршрути і дороги, складали 
карти, проводили переписи населення. Однією з перших таких роз-
відок стала робота Семена Мишецького, який чотири роки прожив 
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на Запорожжі. Підготовлена на основі власних спостережень і вра-
жень, виявлених письмових документів, вона дає свою версію 
виникнення запорозького козацтва, його внутрішнього устрою та 
побуту. Зокрема, автор виводить козацтво ще з давньокиївського 
періоду, схиляється до його автохтонного походження [15]. 

Зрозуміло, що на позицію влади й офіційної російської істо-
ріографії значний вплив справляла ідеологема «Москва – третій 
Рим». Їі появу пов’язують з іменем старця псковського Єлізарова 
монастиря Філофея (бл. 1465 – 1542 рр.). Ця формула стала класи-
чним проявом месіанської концепції Москви як третього Риму і 
справила великий вплив на розвиток державної ідеології росій-
ського самодержавства. 

Реформи ХVIII ст. призвели до того, що на грунті цієї кон-
цепції сформувався новий підхід до ролі Росії в цивілізаційному 
процесі, а саме – про її особливу роль зв’язуючої ланки між 
Сходом і Заходом, між віком минулим і майбутнім. Своєрідною 
«лабораторією» цієї ідеї стало «Товариство любомудрія» (1823 – 
1825 рр.) на чолі з князем В. Одоєвським (1803 – 1869 рр.), а в роз-
горнутому вигляді вона була сформульована в його філософському 
романі «Русские ночи» [16]. 

Схожі ідеї у цей час виношував і П. Чаадаєв (1794 – 1856 рр.). 
Вони були викладені у його «Философских письмах» [17]. 

Першим наукові підходи до вивчення історії України застосу-
вав офіційний «російський історіограф», академік Герхард-Фрідріх 
Міллер, який, працюючи над архівними джерелами до російської 
історії, звернув увагу і на українські матеріали. У 1760 р. в часо-
писі «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащих» 
він надрукував статті «О начале и происхождении казаков» та 
«Известия о казаках запорожских». Це були перші друковані праці 
з української історії. Крім того, Г.-Ф. Міллер підготував ще низку 
статей із зазначеної проблематики. Вони були опубліковані уже 
після його смерті О. Бодянським («Записка о малороссийском 
народе и о запорожцах», «Сокращенное уведомление о малой 
России», «Рассуждение о запорожцах и краткая выписка о 
малороссийском народе и запорожцах») [18]. 

Але ці та інші праці ХVІІІ ст. не давали відповіді на такі заса-
дничі питання, як «Хто такі українці (малороси)?» і «Чим є Україна 
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(Малоросія) і Росія?». Понад те, як підмітив сучасний український 
історик О. Толочко, «два «відкриття» початку ХІХ ст. – відкриття 
Малоросії та Києва – поставили перед російською, а згодом і перед 
українською думкою низку питань про початок, протяжність і 
співвідношення двох історій» [8, c. 176]. 

Перша спроба укладання наукової історії України в Україні 
була здійснена, за висловом Д. Дорошенка, «зукраїнізованим німцем 
російської служби» [8, c. 63], військовим інженером, генерал-майо-
ром О. Рігельманом. У 70 – 80-х рр. ХVІІІ ст. він підготував історію 
України від часів Кия, Щека і Хорива і до 80-х рр. ХVІІІ ст. Певне 
місце у роботі належить і засадничим питанням походження україн-
ського народу. Автор, зокрема, відкидає скіфсько-хозарську конце-
пцію козацьких літописців і додержується слов’янської версії похо-
дження козацтва. Прабатьківщиною слов’ян він вважає область між 
Дніпром, Дністром та Віслою. Виникнення козацтва О. Рігельман 
датує Х ст., коли з’явилися «косаки» або «козаки», які то служили 
київським князям, то воювали з ними. Згодом на землях України 
з’явилися татари, а в ХІV ст. – черкеси. Потрібно зазначити, що 
автор досить часто вживає терміни «Україна» та «українці» [19]. 

Наступним кроком у напрямі підготовки наукової (критичної) 
історії України стала поява роботи Якова Марковича «Записка о Ма-
лороссии, ее жителях и произведениях». Її перша частина була 
надрукована у Санкт-Петербурзі у 1798 р. На думку І. Колесника, це 
була перша спроба дати не традиційну воєнно-політичну історію, як 
це робилося раніше, а показати історію громадянського суспільства. 
«Вперше історія України постала не як героїчна історія козаччини, 
Хмельниччини, нескінченних воєнних бунтів, а як історія суспі-
льства, внутрішнього життя українського народу» [6, c. 180]. 

Розкриваючи витоки українства, автор наголошує, що Україна 
є колискою «Россов», предками ж «росів» були сармати, скіфи і 
слов’яни. Старокиївський період він розглядає як давній період 
«малоросійської історії». Козацтво виникло на початку ХVІ ст. як 
бойовий загін боротьби з кримськими татарами. Назву «козак» він 
виводить від татарського – «легкоозброєний». Саме від цих коза-
ків, на думку Я. Марковича, й пішли українці, які становили 
«малоросійське військо». Рештками цього війська були тогочасні 
козаки, які вже не воїни, а сільські мешканці. Цікавими є роздуми 
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автора про особливості «характеру малоросіян» залежно від ре-
гіону проживання. Національний характер малоросіян, вважає він, 
формувався навколишньою природою [3]. 

Підбиваючи підсумок розвитку української історіографії 
ХVІІІ ст., потрібно констатувати, що вона відчувала себе части-
ною, «гілкою» загальноросійської історії. Українських істориків-
аматорів та антикварів ХVІІІ ст. відрізняв глибокий місцевий 
патріотизм, любов до рідного краю, його минулого, проте усі 
вони писали російською мовою і були проникнуті переконанням, 
що Україна – це частина російського імперського світу [3, c. 203). 

Схожа ситуація склалася й у російській історичній думці. Ідея 
про історичну «руськість» Малоросії, через її зв’язок із давнім 
Києвом, міцно вкорінилася в російських історичних і географічних 
«лексиконах» і підручниках другої половини ХVІІІ ст. [7, c. 356]. 

Кінець ХVIII століття ознаменувався для Російської імперії 
приєднанням Правобережної України і появою нових викликів в її 
етнополітичній сфері. Ставлення Санкт-Петербургу до нової тери-
торії та її населення були визначенні Катериною ІІ уже після дру-
гого поділу Польщі, коли вона звеліла виготовити «на честь цієї 
події» пам’ятну медаль. На її лицьовому боці зобразили портрет 
імператриці, а на зворотньому – карту приєднаних земель із напи-
сом «Отторженная возвратих» [20, c. 229]. Тобто, уже в перші дні 
приєднання Правобережної України до імперії царизм розглядав її 
як «исконно российские земли». Конкретніше основи поведінки 
влади щодо України були викладені в листі Катерини II до князя 
В’яземського: «Треба викоренити звихнену думку (українців) вва-
жати себе окремим народом, іншим від тутешнього (московсько-
го). Мала Росія… – це провінція… треба, щоб вони помосковились 
і перестали дивитися (на нас) як вовк у лісі» [21, c. 35]. В пода-
льшому політика влади щодо населення України була просякнута 
трьома основними принципами: «православ’я, самодержавство, на-
родність». Вони утверджувалися пануванням російського етносу, 
посиленням асиміляції інородців, ліквідацією їхніх традицій і 
звичаїв. Усе це повною мірою відчули на собі й українці. У кон-
тексті цих владних підходів розвивалася й офіційна російська 
історіографія стосовно етнокультурної ідентичності населення 
українських земель і, в першу чергу, українців. 
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Як і у випадку з Лівобережною Україною, першими дослідни-
ками Правобережжя стали російські військові та чиновники. На 
особливу увагу заслуговує діяльність офіцерів Генерального штабу 
царської армії щодо вивчення ресурсів Російської імперії в цілому та 
її окремих губерній [22; 23]. Підготовлені ними праці містять цікаві 
дані про етнонаціональний склад населення України, особливості їх 
розселення та господарської діяльності. За військовими в регіоні 
з’являлися чиновники, які чи за офіційним дорученням, чи з власної 
волі «описували все побачене» або «готували статистичні описи» 
нових територій. Однією з перших таких робіт стали «Волынские 
записки, сочиненные Степаном Руссовым в Житомире», які були 
опубліковані у Санкт-Петербурзі у 1809 р. У них автор виклав свої 
враження про Волинь та її історію. В основу викладу матеріалу були 
покладені підходи офіційної російської історіографії. Регіон автор 
вважав невід’ємною частиною Російської імперії, який через 
тривалий час повернувся до складу Росії. При цьому автор не 
використовував назву «Україна», «український народ». Місцеве 
населення він називав «польським і російським», місцевою мовою 
вважав польську [24]. 

Були й інші описи Правобережної України, в яких автори го-
ловну увагу зосереджували на «польськості регіону» і необхідності 
повернення сюди «російського духу». На думку російських авторів 
Правобережжя не було територією «малоросійської історії». Тут 
«усе давно польське», а перед тим – «російське» [25; 26]. 

Польське повстання 1830 – 1831 рр. змусило владу шукати 
«докази» етнічних та історичних прав Росії на Правобережжя. Для 
цього влада почала створювати в регіоні спеціальні органи. Пошто-
вхом для цього став датований 1840 р. лист попечителя Київського 
навчального округа С. Давидова до міністра народної освіти про те, 
що виявлення та збереження у західних губерніях «руських 
старожитностей» буде слугувати «очевидним доказом прав імперії 
на володіння країною, яка споконвічно належала племені св. Воло-
димира» [27, c. 132]. У листопаді 1843 р. в Києві почала працювати 
«Тимчасова комісія для розгляду давніх актів при Київському, 
Волинському, Подільському генерал-губернаторі». Основними її 
завданнями був збір, вивчення речових і письмових пам’яток старо-
вини. Упродовж 1840 – 1850 рр. комісія опублікувала чотири томи 
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«Памятников», із 1859 р. розпочато видання «Архиву Юго-Западной 
России». Члени Тимчасової комісії ввели у науковий обіг значний 
масив матеріалів, присвячених історії заселення регіону, розгортан-
ню суспільно-політичних рухів, охарактеризували побут місцевого 
населення та колоністів, розкрили особливості шляхетського само-
врядування міст Правобережжя тощо. Значну роль у цьому відіграли 
М. Максимович, В. Домбровський, М. Іванишев та ін. [28, c. 8 – 11]. 

Помітною подією у розвитку української історичної думки 
стала поява на початку ХІХ ст. «Історії русів», яку опублікував 
О. Бодянський у Москві у 1846 р. у «Чтениях Общества Истории и 
Древностей Российских», а також окремим виданням. Як підкрес-
лює В. Кравченко, вона стала «альтернативою національним росій-
ському та польському історичним наративам, що заперечували 
окремішність українського історичного процесу» [7, c. 302]. Автор 
вважає українців автохтонним населенням України, яке створило 
свою державу з центром у Києві. Тому саме вони є прямими спа-
дкоємцями Київської Русі. 

Фактично це була перша політична історія України. Їй прита-
манні й певна тенденційність, недостатня документальна обґрун-
тованість тверджень, неточності, відверті фантазії автора стосо-
вно деталей історичних подій, але її автор стояв на патріотичних 
позиціях і ним рухало гаряче бажання не тільки розібратися в 
хитросплетіннях національної історії, а й допомогти своєму 
народові в ознайомлені з його «славним минулим». Враховуючи 
це й критично оцінюючи «Історію Русів», Д. Дорошенко зазначав, 
що ця праця «дуже мало прислужилася науковому дослідженню 
українського минулого, але допомогла пробудженню націона-
льної думки» [5, c. 52]. 

Прямим наслідком «Історії русів» можна вважати появу 
«Исторіи Малой Россіи со временъ присоединенія оной къ Россійс-
кому Государству, при царъ Алексъъ Михайловичъ, съ краткимъ 
обозреніемъ первобытного состоянія сего края» Д. Бантиш-Камен-
ського, яка протягом ХІХ – початку ХХ століття витримала чотири 
видання (1822, 1830, 1842 і 1903 рр.). У ній автор подає огляд 
історичної долі українських земель з найдавніших часів і до кінця 
ХVІІІ століття. Виклад історії «Малоросії» він почав з опису похо-
дження і кордонів розселення древніх слов’ян, їхньої традиційно-
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побутової культури і звичаїв, підкреслюючи автохтонність 
населення українських земель. Д. Бантиш-Каменський досить 
переконливо показав головні етнічні риси українців у ХVІІІ ст., що 
відрізняли їх від росіян. Але в роботі він нерідко власне українські 
землі називає «Росією», а сам текст просякнутий надзвичайною 
лояльністю до російської держави. 

Одне з центральних місць у роботі належить історії козацтва. 
Проте автор у різних виданнях своєї праці дотримувався різних 
версій щодо його походження. Так, якщо у 1-му виданні він пише 
про місцеве походження козацтва, то в наступних трьох – про те, що 
запорожці переселилися на Подніпров’я з Кавказу. Швидше за все 
така метаморфоза сталася під впливом праць офіційного імпер-
ського історіографа М. Карамзіна [29]. 

Не позбавлена праця Д. Бантиш-Каменського й інших неточ-
ностей, методологічних помилок тощо. Крім того, їй не вистачало, 
як зазначив Д. Дорошенко, «патріотичності та національного 
ентузіазму» [5, c. 77]. 

Потрібно зазначити, що наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. 
російська думка, на відміну від влади, ще не вважала «Україну» 
невід’ємною частиною «своєї ідентичності», а українську історію – 
«підрозділом великої російської історії» [8, c. 63]. Яскравим прикла-
дом цього є поява в «Московском тереграфе» статті московського 
журналіста, письменника та історика М. Полєвого, який у відповідь 
на «Исторію Малой Россіи» Д. Бантиш-Каменського запропонував 
свій підхід до історії України та Росії [30]. В її основі лежала ідея 
розмежувати їх і створити нову, національну концепцію російського 
історичного процесу. Зокрема, він заперечував етнічну й історичну 
спорідненість великоросів і малоросів, заявляючи, що Малоросія 
ніколи не була «древнім надбанням» Росії (як писав М. Карамзін). 
«Ми oбрусіли їхніх аристократів, поступово знищили місцеві права, 
ввели свої закони, звичаї... але за усим цим обрусіти тубільців не 
встигли, так же як татар, бурятів і самоїдів». «У цій народності [ми] 
бачимо тільки два основних елементи стародавньої Русі: віру і мову, 
але і ті змінилися з часом. Усе інше є не нашим: фізіономіка, звичаї, 
житло, побут, поезія, одяг» [31, с. 164].  

Більш детально свої погляди М. Полєвой виклав у шеститом-
ній «Истории русского народа», написаній, на думку українського 
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дослідника В. Кравченка, у дусі відвертої ідейної опозиції до «Ис-
тории государства Российского» офіційного імперського історіо-
графа М. Карамзіна [7, c. 356]. 

Серед його підходів варто виділити такі: 
1. Русь – це Росія. «Чистими русами» є лише етнічні росіяни. 

Вони ж мають володіти давньоруською історико-культурною спа-
дщиною. Після монголо-татарської навали Русь вціліла лише на 
півночі (Суздаль, Владимир, Ярославль, Ростов, Москва, Тверь 
тощо). Саме тут, на уламках давньої Русі, виник «зовсім інший на-
род, зовсім нове утворення» [32, c. 202, 266]. 

2. Малоросія – не Росія. М. Полєвой стверджував, що тери-
торія Малоросії не була «русскими областями», а Київ ніколи не 
був її осередком. Початки української окремішності він пояснює 
наслідками монголо-татарської навали, литовськими і польськими 
впливами, під які згодом потрапили південноруські землі. Як резу-
льтат, тут утворився зовсім інший народ, хоча і рідний руським об-
ластям, з іншими звичаями, повір’ями і навіть назвою [32, c. 317]. 

3. Київська Русь – не Росія й не Малоросія. Вона взагалі ніколи 
не була цілісною державою, а «федеральним союзом» [33, c. 527]. 

 4. Малоросія має власну, окремішну від великоросійської, 
історію. На думку М. Полєвого, малоросійський народ бере свій 
початок з козаччини. До нього він ставився негативно, оскільки 
воно керувалося власними інтересами, які не завжди збігалися з 
інтересами Російської держави [30]. 

Таким чином, як зазначає сучасний український дослідник 
В. Кравченко, М. Полєвой «завдав удару по архаїчній «слов’янору-
ській» ідентичності та її історичній мітології з позицій модерного, 
ексклюзивного російського націоналізму. Він зробив першу в 
російській історіографії спробу розмежувати історичний процес 
українців і росіян, узявши за основу етнокультурні особливості обох 
народів. …спробував реконструювати архаїчне на той час уявлення 
про «слов’яноруську» або «давньоруську» спільноту, використавши 
одні її елементи (великоросійські) як будівельний матеріал для нової 
російської національної культури й відкинувши як непотріб інші, у 
цьому випадку – малоросійські» [7, c. 363 – 364]. 

Проте «почин» М. Полєвого не був підтриманий ані у владних 
коридорах, ані в наукових колах Санкт-Петербургу. Російські тра-
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диціоналісти засудили його експерименти. Яскравим прикладом 
цього є відповідь історика С. Русова, в якій останій відстоював 
тезу про «руськість» малоросів і добру славу «захисників право-
славної віри» – козаків [34, c. 9]. 

Виступили проти М. Полєвого й малоросійські (українські) 
інтелектуали (М. Максимович, О. Бодянський, М. Маркевич та ін.), 
які активно доводили «першість Малоросії» на Київ, відстоювали 
історичні заслуги козацтва, шукали в українській мові та фольклорі 
«джерела слов’янщини» і навіть закладали наріжний камінь майбу-
тньої слав’янської федерації «під берлом руського царя». Зрозуміло, 
що ніхто з них не вийшов за межі постулату про «нероздільність 
південної і північної Русі» і лише доповнював своїми працями 
загальноросійський імперський «великий наратив» [7, c. 364 – 365]. 

У 30-ті рр. ХІХ ст. російський міністр народної освіти С. Ува-
ров сформулював головну ідеологічну доктрину Російської імперії – 
«самодержавство – православ’я – народність». На думку дослідни-
ків, одним з її розробників був професор кафедри російської історії 
Санкт-Петербурзького університету М. Устрялов, який в пода-
льшому став головним провідником тріади «офіційної народності» 
на практиці. У 1836 р. він захистив докторську дисертацію на тему 
«О системе прагматической русской истории», в якій виклав «зви-
чайну схему» російської історії, що повністю відповідала курсу ви-
значеному С. Уваровим [35]. Керуючись нею, М. Устрялов у 1837 – 
1841 рр. підготував та опубликував «Русскую историю» (п’ять то-
мів), яка стала офіційним підручником для студентів [36]. Крім неї 
вчений підготував ще підручники з російської історії для гімназій і 
для реальних училищ. Це були офіційні та єдині підручники, по 
яких здійснювалося навчання в усіх навчальних закладах Російської 
імперії аж до 60-х рр. ХІХ ст. Вони були першими професійними 
дослідженнями, які подавали російському суспільству історію 
Російської держави з найдавніших часів і до середини ХІХ ст. У них 
учений доводив, що Росія як цілісна держава та російська нація 
існували з часів Київської Русі. Він виступив з позицій «збирання 
руських земель» щодо України середини ХVІІ ст., зобразивши Пере-
яславську раду 1654 р. як «союз двох Росій». Фактично М. Устрялов 
остаточно інтегрував до загальноросійського історичного наративу 
«детальний виклад історії України ХVІ і ХVІІ ст.», подовживши 
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життя інклюзивному слов’яно-руському потрактуванню «спільної» 
історії українців і росіян [7, c. 367]. 

Підходи цього російського історика повністю вписуються у 
запропоновану сучасним українським дослідником М. Михальчен-
ком формулу розвитку російської історіографії: «неважливо як 
було насправді, головне, що написано в підручниках» [37, c. 109]. 

Як відомо, одним з головних факторів етнокультурної іденти-
чності є мова [38, c. 20 – 21], тому не дивно, що питання україн-
ської мови теж було в полі зору як українських, так і російських 
інтелектуалів. На думку більшості останніх «необхідно було назав-
жди припинити будь-які мовні, лінгвістично-філологічні докази 
існування самобутності мови і народу, що мешкав на обширній 
території між Дінцем, Дніпром, Бугом, Дністром і до Вісли. 
Необхідно було переконати суспільство, що цей народ є лише 
гілкою російського етносу [39, c. 50]. Зрозуміло, що такий підхід 
не поділяли українці. Результатом цих розбіжностей стала розпоча-
та у 30-х роках ХІХ ст. дискусія про українську мову, перспективи 
її історичного розвитку. З російського боку у ній брали активну 
участь М. Погодін, М. Добролюбов, В. Бєлінський, М. Греч, Г. Са-
бінін, М. Катков, з українського – О. Бодянський, М. Максимович, 
П. Білецький-Носенко, М. Костомаров тощо [39, c. 50 – 52]. 

Не вдаючись у детальний аналіз ходу цієї дискусії, зазначимо, 
що досить часто вона виходила за лінгвістично-філологічні межі і 
перекидалася на проблеми визначення етнокультурної іденти-
чності українців. Зокрема, російський вчений М. Погодін у жур-
налі «Московитянин» заперечував автохтонність української мови 
та її слов’янське коріння, безапеляційно заявляв про «тюркське по-
ходження малоросів» [41]. У наступних своїх роботах М. Погодін 
запропонував теорію, згідно з якою з давніх часів Південна Русь 
була заселена великоросами, які і заклали на цих землях початок 
історії, що згодом була продовжена в історії володимиро-суздаль-
ській, а ще пізніше – московській. Тому саме великороси створили 
ту культуру і мову, тип державної традиції (княжий), безпосере-
дніми спадкоємцями яких стала Північна Русь, Московське велике 
князівство, а потім і Великоросія. На думку М. Погодіна, це відбу-
лося тому, що великороси під натиском монголо-татарської орди 
змушені були масово, майже «поголовно» емігрувати на північ, 
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забравши із собою все, що їм належало: мову, писемність, літера-
туру, фольклор, політичні традиції та інститути. У ХІV ст. 
спустошені землі південної і західної Русі заселили нові народи, 
які прийшли з Карпат. Новоутворена народність отримала згодом 
самоназву – малороси [40, с. 183 –186]. 

Таким чином, М. Погодін, відмовивши українцям у праві на 
його споконвічну територію, на якій він проживав, на його 
історичну та духовну спадщину, на Київську Русь, визнав їх 
осібним етносом зі своїм власним історичним шляхом розвитку. 

Проти підходів М. Погодіна активно виступив М. Макси-
мович, який протягом 1856 – 1857 рр. підготував одинадцять ста-
тей, об’єднаних під назвою «Филологические письма к М.П. По-
годину». Вони публікувалися у слов’янофільському журналі «Рус-
ская беседа». В них М. Максимович аргументовано доводив, що 
українці (малоросіяни) «залишилися донині в своєму рідному 
Київському краї, в своїх старовинних містах і селах зі своїми пере-
казами і звичаями, – ми залишилися на корінні, з якого не в силі 
були зірвати нас урагани і бурі, навіть гроза батиєва» [40, с. 209, 
230]. «… У давні часи ми і наша земля називались власне Руссю і 
руською землею, а наш південний діалект називався руською 
мовою» [40, c. 209]. У 1857 р. М. Максимович опублікував 
останній лист М. Погодіну, який назвав «О мнимом запустении 
Украины в нашествие Батыево и населении ее новопришлым 
народом». У ньому він спростовував «історичну» частину теорії 
М. Погодіна і доводив, що ніякого занепаду українських земель не 
було і, відповідно, не було й переселення [42]. 

М. Погодін відповідав на «листи М. Максимовича». Ці відпо-
віді теж друкувалися на сторінках тієї ж самої «Русской беседы», і 
двічі йому у своїх листах заперечував М. Максимович. 

На думку сучасного російського дослідника О. Міллера, пере-
писка між Максимовичем і Погодіним була чи не першою спробою 
«розділити Русь», коли за допомогою історичних аргументів нама-
галися обґрунтувати права на територію, на встановлення того чи 
іншого варіанта «етнічної ієрархії» [43, с. 71]. 

У середині ХІХ ст. у російському суспільстві активізувався 
пошук місця та ролі Росії, російського етносу у світовому (євро-
пейському) історичному процесі. При цьому сформувалося два 
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підходи. Представники першого – «слов’янофіли» (О. Хом’яков, 
І. Кірєєвський, П. Кірєєвський, К. Аксаков, І. Аксаков, Ю. Самарін 
та ін.) ідеалізували все російське і протиставляли Росію Заходу 
(Європі), вважаючи, що «Росія повинна стати на чолі слов’ян-
ського світу й керувати ним», були проти позитивного вирішення 
польського й українського питань. Теоретичні положення 
слов’янофілів були викладені О. Хом’яковим у статті «О старом и 
новом» (1839 р.) [44], К. Аксаковим у роботах «О внутреннем 
состоянии России» (1855 р.) [45], «О русском возpрении» (1856 р.) 
[46] і «Еще несколько слов о русском воззрение» [47]. 

Представники другого – «західники» (К. Кавелін, Т. Гра-
новський, П. Анєнков, М. Огарьов та ін.) розглядали «російську 
самобутність» як відсталість і виступали за її подолання не на 
основі розвитку «самобутніх елементів російського життя», а за 
рахунок досвіду Заходу (Європи). 

Зрозуміло, що усе це відбивалося на «філософських експери-
ментах» щодо місця та ролі «України» в російській історії. При цьо-
му як перші, так і другі не розглядали українців окремим народом. 
Так, слав’янофіл В. Ламанський писав, що «малороссы и великорос-
сы с белоруссами, при всех несходствах…, образуют один Русский 
народ, единую Русскую землю, плотно, неразрывно связанную 
одним знаменем веры и гражданских учреждений» [48, c. 17]. 

У середовищі української інтелігенції в цей час починає фор-
муватися міф «селянської», «народної» української нації, де 
«народ» змушений був виконувати роль усіх класів суспільства. До 
середини ХІХ ст. цей міф спричинив появу руху «хлопоманів» як 
спроби моральної спокути елітою своєї вини «за зраду власного 
народу». В подальшому він розвинувся в українське народництво 
[8, c. 112]. Його основу становили освічені люди з українською 
самосвідомістю, які почали усвідомлювати себе «господарями не 
лише своєї території, а й усієї тої історії, що розгорталася на ній 
протягом минувших віків» [8, c. 221]. 

Проведений вище аналіз свідчить, що у ХVІІІ – середині 
ХІХ ст. українські інтелектуали, досліджуючи історію свого 
народу, як правило, відстоювали його автохтонність, а коріння 
виводили з давньокиївських часів. Разом з тим, вони виступали з 
позиції «нероздільності Південної і Північної Русі», розглядали 
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Україну (Малоросію) частиною російського імперського світу. 
Проте, починаючи з середини ХІХ ст., в українській історіо-
графії почали формуватися нові підходи як до питання місця і 
ролі українського етносу в загальному історичному процесі, так 
і щодо витоків української етнокультурної ідентичності. 

Не обійшли стороною проблеми походження українців і 
російські дослідники. На перших порах у підходах до цього питан-
ня не було єдності. Частина з них виходила з позиції «історичної 
руськості Малоросії». М. Полєвой, а згодом і М. Погодін запропо-
нували схему, за якою Давня Русь – це Росія, а справжніми 
«русами» є лише росіяни (великороси). Українців (малоросів) вони 
вважали окремим народом, який веде свій початок з козаччини і 
який не має ніякого відношення до Київської Русі. Це викликало 
жваву дискусію в наукових колах Російської імперії. Перемогла 
офіційна точка зору, що Росія, як цілісна держава, та російська 
нація існували з часів Київської Русі, а українці (малороси) – це 
«молодші брати великоросів».  
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ЕТНОКОНФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ 
В ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНОМУ КОНСТРУКТІ  
РАДЯНСЬКОЇ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ  

1920-Х – 1930-Х РР.: НАСЛІДКИ ДЛЯ ДОНБАСУ 
 

У статті представлено результати дослідження партійно-
державної політики щодо релігії, церкви та віруючих різних кон-
фесій в Україні у 1920-х – 1930-х рр. Послуговуючись значною 
емпіричною базою, автор аналізує особливості функціонування 
політичного механізму здійснення релігійної політики на теренах 
Донбасу, задіяний правовий інструментарій та методи, які зас-
тосовував апарат тоталітарної держави для викорінення інсти-
туційованої релігійності та квазіатеїстичної індоктринації 
населення регіону. 

Ключові слова: радянська тоталітарна система, партійно-
державна політика щодо релігійного комплексу, репресивно-
каральні заходи, Донбас, етноконфесійні об’єднання, віруючі, 
діячі релігійного культу, релігійне підпілля. 

Victor Vojnalovych. Ethno-confessional organizations in 
political and ideological construction of Soviet totalitarianism in the 
1920–1930s: consequences for Donbas region. 

The article gives a summary of the research in Communist party 
and state politics towards religion, religious organizations and 
believers in Ukraine in the 1920–1930s. It analyzes specific features of 
official politics in the field of state–Church relations in Donbas region, 
as well as legal instruments the totalitarian state exploited to eliminate 
local religious institutions and indoctrinate local population with quasi-
atheist ideology. 

Key words: Soviet totalitarianism, anti-religious Communist party 
and state politics, repressions and persecutions, Donbas, ethno-
confessional organizations, believers, clergy, religious underground. 

 
Революційні події 1917 р., зруйнувавши стару систему держа-

вно-церковних відносин, що базувалася на чіткій моделі державної 
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регламентації релігійного життя й церковної православної інститу-
ції як складової частини загальнодержавного апарату, відразу від-
кривали нові можливості для Церкви. В умовах Російської держави 
вони реалізувалися в Помісному Соборі РПЦ 1917–1918 рр. й 
відновленні інституту патріаршества. Церква фактично втратила 
державну економічну підтримку й змушена була самоорганізува-
тися, поступово позбуваючись й інших ознак державного впливу. 
Не менш актуалізованою проблема подальшої долі церковних 
інституцій, їх ролі у формуванні національної держави постає і в 
Україні. Проте більшовицька модель державно-церковних від-
носин, яка вже з перших кроків нової влади почала активно 
впроваджуватися у життя, на багато десятиліть визначила весь 
драматизм і гостроту вирішення цих назрілих питань. 

Зі встановленням радянської влади на Донбасі формування 
та налагодження діяльності системи державного контролю за 
релігійними інституціями відбувалося одночасно з організацією 
функціонування партійних структур та органів державного 
управління. 

Як відомо, законодавчі засади відносин радянської держави з 
церквою визначалися декретом РНК РСФРР «Про відокремлення 
церкви від держави і школи від церкви» (23 січня 1918 р.), який у 
майже незмінному вигляді в УСРР було продубльовано постано-
вою Тимчасового робітничо-селянського уряду України від 22 сі-
чня 1919 р [1, c. 67–68, 71–72]. Декрет РНК РСФРР у подальшому 
був покладений в основу радянської політики й законодавства в 
релігійно-церковній сфері на всій території СРСР, а його положен-
нями та принципами впродовж усього радянського періоду визна-
чалися основні засади державної політики щодо релігії і церкви.  

Основні положення декрету РНК РСФРР «Про відокремлення 
церкви від держави і школи від церкви» та постанови Тимчасового 
робітничо-селянського уряду України згодом набули закріплення 
на конституційному рівні (Конституція РСФРР, 1918 р.; Конститу-
ція УСРР, 1919 р.). Конституційні акти визнавали свободу совісті 
                                                 

 Всеросійським Помісним Собором 1917 р. патріархом Російської право-
славної церкви (РПЦ), після понад 200-літнього обезглавлення церкви монархами 
Російської імперії, обрано Тихона (Бєлавін Василь Іванович, 1865 – 1925 рр.). 



0  

 218 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4-5(72-73) 

за всіма громадянами, а також свободу релігійної та антирелігійної 
пропаганди. 

Українське радянське законодавство, декларуючи свободу 
совісті та відокремлення церкви від держави, маючи зовнішньо 
ліберальний зміст багатьох статей, фактично руйнувало церковну 
ієрархічну організацію. Саме впродовж 1920-х рр. було створено 
такі юридичні механізми, які надавали можливість державі істотно 
обмежувати чи й навіть припиняти діяльність релігійних об’єднань 
відповідно до змін політичного курсу. Досить обережно користу-
ючись такими механізмами в перші роки радянської влади, 
тоталітарний режим, утвердивши свої позиції, активно застосовував 
їх у наступні періоди, коли боротьба з релігією стала одним з 
провідних напрямів державної політики. 

Зміст законодавчої бази функціонування релігійно-церковних 
інституцій та практика їх застосування значною мірою визначалися 
партійними пріоритетами у сфері релігійного життя. Вони базувлися 
на ідеологічних принципах, які виходили з необхідності безком-
промісної, послідовної і безперервної боротьби з релігією в усіх, 
навіть прихованих її виявах. Планомірний наступ на релігію і церкву 
з партійних позицій був започаткований VIII з’їздом РКП(б), що 
відбувся у березні 1919 р. У програму партії, прийнятій з’їздом 
більшовиків, було включено тезу, яка на практиці тлумачилася як 
основа для перегляду і ревізії вже зафіксованих законодавчими 
актами норм: «Щодо релігії РКП не задовольняється декретованим 
уже відокремленням церкви від держави і школи від церкви… 
Партія прагне повного зруйнування зв’язку між експлуататорськими 
класами і організацією релігійної пропаганди, сприяючи фактично-
му звільненню трудящих мас від релігійних забобонів і організуючи 
найширшу науково-освітню і антирелігійну пропаганду» [2, c. 109]. 

Вирішення поставлених завдань мало здійснюватися шляхом 
тісного поєднання антирелігійної пропаганди з активними діями 
пролетарської держави. Вже з початку 1920-х рр. директиви ЦК 
РКП(б) наголошували на необхідності і доцільності прямого 
втручання державних органів у релігійні питання [2, c. 114–116]. 

З метою планування, організації та контролю за виконанням 
заходів актицерковної політики у 1922 р. було утворено антирелі-
гійну комісію при ЦК ВКП(б) – Комісія у справі проведення відо-
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кремлення церкви від держави при ЦК ВКП(б), 1922–1928 рр.; 
Антирелігійна комісія при Політбюро ЦК ВКП(б), 1928–1929 рр. та 
її аналог – Всеукраїнську антирелігійну комісію при ЦК КП(б)У. 
Саме їх таємні циркуляри лягали в основу рішень місцевих партій-
них та державних органів, секретних підзаконних актів спеціальних 
органів щодо розколу Православної церкви, розвалу релігійних 
громад, боротьби з релігійним підпіллям, проведення кампанії з 
вилучення церковних цінностей тощо. 

Найжорсткіші положення щодо релігійних об’єднань закрі-
пила резолюція ЦК КП(б)У від 30 червня 1928 р. «Про релігійний 
рух і антирелігійну пропаганду», лист ЦК ВКП(б) від 24 серпня 
1929 р. «Про заходи щодо посилення антирелігійної роботи» та 
деякі інші партійні директиви. На багатьох партійних форумах пос-
лідовно пропагувалося посилення боротьби з «найрізноманітнішими 
церквами і релігіями в будь-яких формах» [1, c. 41–44; 3, c. 262]. 

Система органів державного нагляду за релігійними об’єднан-
нями на Донбасі формувалася впродовж першої половини 1920-х рр. 
Як зазначають дослідники, перші системні заходи щодо впрова-
дження у регіоні радянського релігійного законодавства та врегу-
лювання державно-церковних відносин були реалізовані у 1921–
1922 рр. [4, c. 7, 8]. Безпосередньо цими питаннями на рівні губернії 
та повітів займалися спеціальні ліквідаційні підвідділи або комісії 
(ліквідкоми) з відокремлення церкви від держави при відділах юсти-
ції Наркомату юстиції УСРР. З метою активізації зазначеної роботи 
постановою ВУЦВК від 6 вересня 1922 р. ліквідком з підпорядку-
вання Наркомюсту УСРР було передано у відання адміністрати-
вного відділу Адміністративно-організаційного управління НКВС 
УСРР. В округах адмінвідділи було утворено при окрвиконкомах. 
Згідно з «Положенням про адмінвідділи окрвиконкомів» від 30 ли-
пня 1925 р. на них покладалася відповідальність за впровадження в 
життя постанов і розпоряджень центральних органів влади й окрви-
конкомів з адміністративних питань, зокрема відокремлення церкви 
від держави й нагляду за діяльністю релігійних громад. Ліквідаційну 
комісію, яка виконала свою місію щодо передачі церковного майна 
релігійним громадам, 1924 р. було скасовано. Естафету боротьби з 
церквою перейняв відділ культів НКВС УСРР, територіальні 
структури якого існували при адмінвідділах окрвиконкомів. 
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Для реалізації широкомасштабних планів антирелігійної 
пропаганди, координації діяльності організацій, які займалися 
антицерковною політикою, наглядом за правильним втіленням 
політичної лінії партії щодо різних релігійних угруповань, 
спостереженням за виконанням директив Всеукраїнської анти-
релігійної комісії при ЦК КП(б)У, при партійних комітетах усіх 
рівнів було утворено агітаційно-пропагандистські відділи (агіт-
пропи), а дещо пізніше – антирелігійні комісії при губвиконкомі і 
підвідділах окружних комітетів. Відповідно до рішень Всеукраїн-
ської антирелігійної комісії, будь-яка діяльність місцевих органів, 
пов’язана з реєстрацією релігійних громад, зміною складу їх 
керівних органів, скликання церковних зібрань, переміщення 
духовних осіб тощо, мала обов’язково узгоджуватися з органами 
Державного політичного управління (ДПУ) УСРР [5, c. 130]. 

Отже, на середину 1920-х рр. на Донеччині у майже завершено-
му вигляді постала система органів партійно-державного контролю 
та регламентації діяльності релігійних об’єднань, яка у наступні 
роки набувала змін залежно від корекцій стратегічних і тактичних 
завдань. Інфікована ідеологічними настановами та озброєна метода-
ми відвертого адміністрування і примусу, вона мала вже у най-
ближчій перспективі забезпечити упослідження релігійного життя. 

Виходячи з ідеологічних постулатів, головними соціальними 
групами, на які була в першу чергу зорієнтована антирелігійна 
пропаганда, визначалися робітники промислових центрів, селян-
ство та молодь. При цьому, форми і методи її проведення серед 
них не могли бути однаковими. Якщо на селі, за рекомендаціями 
першого секретаря ЦК КП(б)У Е. Квірінга, слід було посилити 
просвітницьку роботу й антицерковну пропаганду і в дуже 
обережних формах підійти до критики Бога, то серед робітників, 
які вважалися найсприятливішими до матеріалістичної, кому-
ністичної ідеології, необхідно розгорнути «енергійну пропаганду, 
дієву боротьбу з обрядовістю шляхом агітації за зняття ікон на 
заводах і заміну релігійних свят на революційні», а також «за 
закриття церков після проведення відповідної агітаційно-
пропагандистської роботи серед робітників» [5, c. 132]. 

Зважаючи на високий рівень урбанізаційних процесів на тери-
торії Донбасу, значну питому вагу міського населення та робітників 
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фабрично-заводської галузі промисловості, регіон було включено 
до пріоритетних для проведення антирелігійного експерименту. 

Одним із вагомим аргументів на користь вибору Донбасу як 
своєрідного експериментального майданчика антирелігійного нас-
тупу був традиційно поліетнічний характер складу його населення. 
Наявність порівняно невеликих за кількісним складом етнічних 
спільнот, яким вдалося зберегти власні релігійні традиції, надавала 
можливість режиму відпрацювати необхідні тактичні лінії у ста-
вленні до етноконфесійних об’єднань для подальшої уніфікації 
поліконфесійного ландшафту та упослідження національних ознак 
релігійного життя не лише на Донбасі, а й у країні в цілому. 

За Всесоюзним переписом населення 1926 р. у п’яти округах 
(Артемівській, Сталінській, Луганській, Маріупольській, Старобіль-
ській), що входили на той час у межі Донбаського регіону, про-
живало 2 932 170 осіб. З них українців – 1 878 002 особи (64,0 %), 
росіян – 764 724 особи (26,1 %), греків – 97 739 осіб (3,3 %), євреїв – 
54 439 осіб (1,9 %) (див. таблицю 1). Представники інших етнічних 
спільнот налічували 137 266 осіб, що становило 4,7 % від загальної 
кількості населення. Серед них найбільш чисельними групами були 
німці – 63 605 осіб (2,2 %), татари – 14 457 осіб (0,5 %), білоруси – 
11 414 осіб (0,4 %) та молдавани – 6 077 осіб (0,2 %) [6, c. 75]. 
Українці становили більше половини населення в усіх округах Дон-
басу, а в Старобільській та Артемівській – переважну більшість. 
Російське населення у більшості своїй (83,6 %) мешкало в Артемів-
ській, Сталінській та Луганській округах, які входили до складу 
Гірничопромислового підрайону. На 1926 р. питома вага росіян 
серед сільського населення Донбасу становила лише 15 % [7, c. 12]. 
За переписом населення 1926 р. в Україні проживало 104 000 греків, 
з яких 97 739 осіб (94 %) мешкало на теренах Донбасу (Маріупо-

                                                 
 За даними Всесоюзного перепису населення 1926 р. у межах п’яти округів 

Донбасу проживало 714 621 робітників і службовців фабрично-заводської галузі про-
мисловості, що становило 24,4 % від загальної кількості населення (2 932 170 осіб). З 
них, 95,3 % (680 834 особи) мешкало в Артемівській, Луганській та Сталінській ок-
ругах. Підраховано автором за: Всесоюзная перепись населения 1926 года. – Т. ХХХ: 
Украинская Социалистическая Советская Республика (Степной подрайон, Днепро-
петровский подрайон, Горнопромышленный подрайон). – М.: Издание ЦСУ Союза 
ССР, 1930. – С. 7, 13, 338. 
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льська, Сталінська округи), утворюючи компактні поселення. На-
селення краю німецького походження, яке налічувало 63 605 осіб 
(16,1 % від його загальної кількості в Україні), було переважно лока-
лізоване у межах Артемівської, Сталінської, Маріупольської та Лу-
ганської округ, де, відповідно, функціонувало 10, 7, 7 та 6 німецьких 
сільських рад [8, c. 64, 67–78, 91]. 

Таблиця 1. 
Національний склад населення Донбасу та його локалізація  

у межах округ станом на 1926 р.* 
 
У тому числі 

Українці Росіяни Греки Євреї Інші 
 

Назва 
округ В

сь
ог
о 

на
се
ле
нн
я 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1.
Арте-
мівська 

766 668
555 
808 

72,5
152 
624 

19,9 0 0 
17 
622 

2,3 
40 
614 

5,3 

2.
Сталін-
ська 

654 941
348 
518 

53,2
223 
825 

34,2
33 
501 

5,1 
12 
909 

2,0 
36 
188 

5,5 

3.
Луган-
ська 

614 643
317 
474 

51,7
262 
702 

42,7 0 0 
10 
185 

1,7 
24 
282 

3,9 

4.
Маріу-
польська 

415 540
227 
443 

54,7
76 
753 

18,5
64 
238 

15,5
13 
483 

3,2 
33 
623 

8,1 

5.
Старобі-
льська 

480 378
428 
759 

89,3
48 
820 

10,2 0 0 240 0,1 2 559 0,4 

 Разом 
2 932 
170 

1 878 
002 

64,0
764 
724 

26,1
97 
739 

3,3 
54 
439 

1,9 
137 
266 

4,7 

 
* Таблицю укладено за: Всесоюзная перепись населения 1926 года. – 

Т. ХХХ: Украинская Социалистическая Советская Республика (Степной 
подрайон, Днепропетровский подрайон, Горнопромышленный подрайон). 
– С. 7, 13, 341, 342, 343. 

 
Уже перші роки встановлення радянської влади на Донбасі 

були позначені активними наступальними діями місцевих органів 
партійної і державної влади на упослідження релігійного життя. 
Потужний арсенал засобів було відмобілізовано для здійснення за-
ходів з науково-атеїстичної та антирелігійної пропаганди. З метою 
перетворення її на масову під особистим контролем партійного 
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керівництва було сформовано безпартійний (робітничий і селян-
ський) актив безвірників, велася робота з посиленої підготовки 
кадрів атеїзму і організаторів антирелігійної роботи на підприєм-
ствах, в установах, організаціях, у навчальних закладах. Лише у 
1925 р. навчання на спеціально організованих курсах пройшли 200 
агітаторів атеїзму. Підготовка робітників здійснювалася за окре-
мою плановою програмою антирелігійних гуртків. Антирелігійна 
пропагандистська освіта на селі покладалася на заклади політосві-
ти й природничо-наукові та сільськогосподарські гуртки. Активна 
підготовка атеїстів з-поміж молоді здійснювалася через систему 
гуртків «Безвірник», що діяли при комсомольських осередках            
[5, c. 133]. Примусове і насильницьке впровадження антирелігійної 
політики суттєво вплинуло на атеїзацію громадян, міцно вкорі-
нюючи матеріалістичні світогляди в життя населення Донбасу. 

Особливих масштабів у регіоні набула кампанія з вилучення 
церковних цінностей, що здійснювалася на виконання постанови 
Президії Всеросійського ЦВК «Про ліквідацію церковного майна» 
від 2 січня 1922 р. та відповідної постанови Всеукраїнського ЦВК 
від 8 березня 1922 р. з метою подолання наслідків голоду, який в 
цей час охопив Поволжя, Башкирію, Південний Урал, північ і захід 
Казахстану та південь України. Попри заявлену добровільну участь 
релігійних організацій, духовенства і вірних у боротьбі з голодом, 
кампанія набрала відвертих примусових, брутальних форм та 
супроводжувалася вилученням не лише речей, які не мали богослу-
жбового призначення, але й священних предметів, використання 
яких поза церквою заборонялося канонами. Організацією та прове-
денням кампанії опікувалася спеціально утворена губернська 
комісія у складі представників губвиконкому, губфінвідділу, а на 
місцях – повітовими трійками (секретар повітвиконкому партії, го-
лова повітвиконкому та представник повітового комітету допомоги 
голодуючим). У випадках опору віруючих до справи долучалися 
судові органи та ревтрибунали. За даними дослідників до кінця 
1922 р. у ході кампанії з вилучення церковних цінностей загинуло 
у сутичках і було розстріляно за рішенням судів загалом по країні 
понад 8 тис. осіб духовенства та рядових віруючих різних конфе-
сій. В інформаційних звітах про проведення акції Донецька губер-
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нія називалася серед тих (Харківська, Київська, Полтавська), в 
яких вона мала найвагоміші результати [9, c. 54, 58]. 

Урізноманітнюючи форми і методи боротьби з релігією і 
церквою, більшовицький режим не обмежився кампанією приму-
сового вилучення церковних і монастирських цінностей, майже 
одночасно розпочавши акцію з розколу православного духовен-
ства, здійснюючи її начебто на підтримку так званої прогресивної 
частини церковників. В історії цей період відомий як обно-
вленський рух, що трактувався офіційною владою як вияв опору 
релігійних мас до антинародної позиції, зайнятої патріархом Ти-
хоном та реакційним духовенством у ставленні до заходів радян-
ської влади. «Банкрутство тихонівщини, – як висновує М. Шейн-
ман, – привело до розпаду та поглиблення розколу церковної 
організації, що розпочався раніше, до утворення різних ворогу-
ючих між собою груп і течій. Вони склали два основні напрями у 
православній церкві – тихонівський (або староцерковний) та 
обновленський» [10, c. 43].  

Кампанія з дискредитації та компрометації патріарха Тихона, 
який не виявляв особливої лояльності до влади, ставила за мету 
знищити Російську православну церкву як цілісний організм, 
створивши натомість численні об’єднання, які б не залежали від 
канонічного церковного керівництва. Справою опікувалося Дер-
жавне політичне управління (ДПУ) за безпосередньої участі цер-
ковних реформаторів, зацікавлених у політичній переорієнтації 
РПЦ, реорганізації церковного управління та модернізації всієї 
релігійно-церковної структури. Поширення обновленського руху, 
захоплення його прихильниками влади у парафіях розпочалося до 
відсторонення патріарха Тихона, викликавши у багатьох губер-
ніях заворушення серед віруючих та духовенства тихонівської 
орієнтації. Лише 29 квітня 1924 р. було зібрано Помісний собор 
РПЦ, резолюція якого схвалювала соціалістичну революцію, 
засуджувала капіталізм, анульовувала анафему, накладену на 
радянську владу патріархом Тихоном у 1918 р. Собор ухвалив 
«вважати Тихона відступником від справжніх завітів Христа та 
зрадником Церкви» і на підставі церковних канонів оголошувала 
його позбавленим сану і чернецтва [11, c. 36]. 
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Значно складнішою виявилася ситуація в Україні, де форму-
вання національної держави відразу порушило проблему націо-
нальної церкви. Упродовж 1917–1920 рр. Українська Центра-
льна Рада, Гетьманат і Директорія намагалися виробити такі 
принципи співіснування з церквою як суспільною інституцією, 
які визначалися їхнім ставленням до старої системи влади й 
способу життя. Соціалістичні Українська Центральна Рада і Ди-
ректорія, відкидаючи стару модель у цілому, розглядали й 
церкву як її складову частину. Не прагнучи до її ліквідації (на 
відміну від більшовиків у Росії), вони, посуті, цікавилися лише 
політичною орієнтацією церковних діячів, відокремленням цер-
ковних структур від Російської православної церкви (проголо-
шенням автокефалії та наданням їй національного характеру, 
головним чином – мовне питання). Всі інші сторони зруйно-
ваного революцією церковного життя залишалися на вирішення 
самим церковним структурам.  

Після відновлення радянської влади в Україні пожвавлюється 
діяльність Всеукраїнської православної церковної ради (ВПЦР), 
відкриваються нові парафії, але гостро постає питання про власний 
єпископат. Неодноразові звернення до ієрархів патріаршої орієн-
тації перейти в лоно ВПЦР не приносили очікуваного результату. 
Це змусило, зрештою, прихильників автокефалії піти на повний 
розрив з патріархом РПЦ та проголосити 5 травня 1920 р. правос-
лавну церкву в Україні автокефальною і соборноправною. У 
зв’язку з відсутністю власного єпископату ВПЦР 14 жовтня 1921 р. 
скликало у Києві Всеукраїнський православний церковний собор – 
перший собор Української автокефальної православної церкви 
(УАПЦ), який підтвердив постанову ВПЦР від 5 травня 1920 р. про 
автокефалію Української православної церкви (УПЦ). Фактичним 
засновником УАПЦ був протоієрей В. Липківський, обраний у 
жовтні 1921 р. на посаду єпископа-митрополита. Часта переорієн-
тація віруючих з патріаршої церкви на автокефальну і навпаки, 
захоплення храмів сіяли конфлікти між церковними угрупован-
нями та загострювали напругу українського православного поля. 
Оформившись як самостійний церковний організм, УАПЦ одразу 
ж заявила про свій намір бути аполітичною релігійною орга-
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нізацією, зосередитися виключно над розв’язанням проблем суто 
церковного і духовного характеру, що явно не влаштовувало бі-
льшовицьку владу. 

Подальше загострення ситуації у православному середовищі 
України пов’язане з проникненням до нього влітку 1922 р. обно-
вленського руху, парафії якого одразу ж опинилися під захистом 
партійно-державної верхівки, органів ДПУ. Позицію партійного 
керівництва у церковному питанні чітко окреслив у листі губкомам 
партії від 8 липня 1922 р. секретар ЦК КП(б)У Д. Мануїльський. 
Він наголошував на необхідності розпочати процес розколу цер-
кви, здійснюючи його за двома лініями: з одного боку, стосовно 
пануючої російської екзархічної церкви – шляхом виділення з неї 
обновленського руху, а з другого – через розкол оновленої автоке-
фальної церкви, яка, на думку партійних вождів, була політичною 
базою петлюрівщини [12, c. 68]. Не користуючись особливою 
популярністю серед віруючих, але за підтримки партійного керівн-
ицтва, ДПУ, НКВС, всіляких утисків і переслідувань прихильників 
української автокефалії, патріарха Тихона та екзарха УПЦ Ми-
хаїла обновленцям вдалося поширити свій вплив на частину 
православних парафій в Україні. У жовтні 1923 р. у Харкові 
відбувся Собор обновленців. Він проголосив утворення Україн-
ської синодальної церкви (УСЦ), яку очолив митрополит Пимен, 
раніше – правлячий архієпископ Подільської губернії. Варто зазна-
чити, що до складу Синоду, обраного Собором, входив і архієпис-
коп Донецький Андрій, який, як обновленець, уже декілька місяців 
очолював Донецьку єпархію. У 1920-х рр. у руках архієреїв 
Української синодальної (обновленської) церкви була і Старобіль-
ська кафедра (з 1925 р. – Луганська єпархія). 

Проте всі спроби дискредитації тихоновців не зміцнили позицій 
обновленського руху. На початок 1925 р. їм вдалося відвоювати 
дещо менше 2 900 парафій, у той час як патріаршої орієнтації і нада-
                                                 

 Єрмаков Василь Федорович (Михаїл), 1862–1929 рр. – митрополит 
Київський і Галицький, патріарший екзарх Російської православної церкви для 
України. Заарештований органами ДПУ у січні 1923 р. та засланий до Туркестану. 
1925 р. – архієпископ Тобольський (Росія). Того ж року знову заарештований та 
ув’язнений радянською владою. Помер і похований на територію храму Святої 
Софії у м. Києві. 
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лі дотримувалося майже 6 000 громад [13, оп. 20, спр. 2318, арк. 1]. 
Обставини вимагали від режиму посилення роботи з розвалу 
патріаршої церкви шляхом утворення чергового церковного 
угруповання, яке, за задумом спецорганів, мало б виражену ідею 
національно незалежної церкви і об’єднувати «суворо канонічних» 
з точки зору віруючих мас єпископів-українців. Важливо, що 
новий проект одночасно був націлений і на дискредитацію УАПЦ 
та її духовенства. Зреалізувати його зголосилася група архієреїв на 
чолі з єпископом Феофілом Булдовським. На підставі рішень 
Собору, який відбувся у червні 1925 р. і був проігнорований 
значною частиною єпископату, органи влади в оперативному 
порядку зареєстрували статут нового релігійного утворення 
«Братське Об’єднання Українських Автокефальних Церков». 
Пізніше воно отримало назву Українська соборно-єпископська 
церква (УСЄЦ). Сфера впливу нової церковної інституції, у 
підпорядкуванні якої перебувало близько 2 000 парафій, поши-
рювалася і на Донбас, де існувала Лугансько-Донецька єпархія 
УСЄЦ. Її правлячим архієреєм було призначено А. Вербицького, а 
з 1933 по 1937 рр. – голову УСЄЦ Ф. Булдовського. 

Отже, на середину 1920-х рр. антирелігійна політика режиму, 
спрямована на провокування розколу й послаблення право-
славного простору, досягла свого апогею. Влада всіляко сприяла 
посиленню ворожнечі між духовенством і віруючими Української 
православної, Української автокефальної православної, Україн-
ської синодальної та Української соборно-єпископської церков, 
послаблюючи тим самим духовний потенціал православного ком-
плексу і його спротив політиці упослідження церкви. З усією оче-
видністю такі процеси підтверджувалися реальними подіями 
релігійного життя як в Україні в цілому, так і в окремих її регіо-
нах, зокрема, на Донбасі. З перебігом часу, у кінці 1920-х – на 
початку 1930-х рр., інтерес до обновленського руху, який не 
досяг відчутних результатів у боротьбі з патріаршою та автоке-
фальною церквами, втратили не лише маси віруючих, але й влада. 
Наприкінці 1920-х рр. обновленців, як і прихильників очолюваної 
єпископом Ф. Булдовським УСЄЦ, почали все частіше зарахову-
вати до табору контрреволюціонерів. Значна їх частина, без-
підставно звинувачених, не уникла репресій 1930-х рр. 
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До вищезгаданих акцій прямої дії, якими послуговувалася 
радянська влада у поборюванні інституційного та інших виявів 
релігійного життя, додавалася й низка чинників зовнішньополі-
тичного та соціально-економічного характеру, заручниками 
впливу яких ставали об’єднання різних конфесій. Господарська 
розруха, що залишилася у спадок від громадянської війни, го-
лод, нова економічна політика, індустріалізація і колективізація 
та супутні їм зростання міграційних процесів і розселянення 
країни у кожному окремому випадку по-новому актуалізовували 
проблему виживання, самозбереження й адаптації. Розв’язання 
ж війни режиму проти народу під гаслом класової боротьби 
мірою побудови соціалізму та оголошення релігійних органі-
зацій єдиними легально діючими носіями ворожої ідеології 
завершилося тотальним розгромом національних осередків 
церковного життя. 

Уже на початку 1920-х рр. релігійна інституційна мережа 
Донбасу зазнала істотних втрат. Посилаючись на архівні джерела,          
Г. Куромія стверджує, що у цей час у регіоні було закрито більше 
40 православних церков, припинили функціонування 6 синагог, 
354 молитовень (переважно баптистських), 2 римо-католицькі 
костели і 3 монастирі [14, c. 104]. 

Упродовж 1924–1925 рр. місцевими органами влади було 
проведено перереєстрацію релігійних громад, яка здійснювалася 
відповідно до положень уже згадуваної інструкції НКЮ УСРР і 
НКВС УСРР від 27 квітня 1923 р. Встановлений жорсткий порядок 
реєстрації релігійних утворень, яка була неодмінною умовою їх по-
дальшого легального існування, як і сама процедура передачі їм у 
користування культових споруд та майна на умовах оренди, вияви-
лися надмірно забюрократизованими, надавали змогу державним 
органам та посадовим особам довільно трактувати положення 
відповідних постанов та інших нормативно-правових документів і, 
зрештою, нерідко відмовляти віруючим у задоволенні їхніх запи-
тів. Відомості про результати кампанії з перереєстрації релігійних 
громад у Донецькій губернії, які збереглися у фондах Державного 
архіву Донецької області (ДАДО), дають змогу дослідникам 
відтворити картину інституційної мережі етноконфесійного 
простору регіону станом на 1925 р. (див. таблицю 2) [15]. 
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Таблиця 2.  
Мережа релігійних громад Донецької губернії  

(станом на 1925 р.)* 
 

Громади Віруючі в них 
Конфесії, 

 деномінації Абсолютна 
кількість 

% від 
загальної 
кількості 

Абсолютна 
кількість 

% від 
загальної 
кількості 

Православна церква 
(тихонівці) 

407 59,1 332 821 69,80 

Православна церква 
(обновленці) 

123 17,9 111 165 23,30 

Українська автоке-
фальна православна 
церква (УАПЦ) 

5 0,7 4 611 0,96 

Старообрядці-попівці 9 1,3 3 266 0,68 
Старообрядці-
безпопівці 

2 3,3 62 0,01 

Вірмено-григо-
ріанська церква 

1 0,1 175 0,03 

Римо-католицька 
церква 

15 2,2 3 382 0,71 

Лютерани 11 1,6 7 722 1,62 
Іудеї 25 3,6 6 045 1,27 
Мусульмани 1 0,1 9 0,01 
Євангельські 
християни 

13 1,9 847 0,17 

Баптисти 45 6,6 3 269 0,68 
Адвентисти сьомого 
дня (АСД) 

5 0,7 203 0,04 

Свідки Єгови 3 0,4 32 0,01 
Чиста ідея  
(Учні Христа) 

1 0,1 50 0,01 

Меноніти 23 3,4 3 345 0,70 
Всього 689 100,0 477 004 100,00 

 
* Таблицю укладено за: Костенко Г. Релігійна карта Донецької 

області: історія і сучасність / Г. Костенко  [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.vesna.org.ua/txt/sxid/reli.html 
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Як свідчать статистичні дані, наведені у таблиці 2, об’єднання 
православного культу (тихонівці, обновленці, УАПЦ, старо-
обрядці) та віруючі в них становили переважну більшість від їх 
загальної кількості у релігійному комплексі Донбасу (відповідно, 
546 парафій, або 72,9 % та 451 925 осіб, або 94,74 %). Віруючі 
протестантських згромаджень (лютерани, євангельські християни, 
баптисти, адвентисти сьомого дня, Свідки Єгови, меноніти), які, на 
відміну від православних утворень, відзначалися фіксованим член-
ством вірних, налічували 15 418 осіб (3,23 %) і були об’єднані у 
100 діючих громадах (14,5 %). Нечисленні спільноти віруючих 
євреїв, поляків, вірмен і татар утворювали 42 етноконфесійні 
об’єднання іудеїв, римо-католиків, мусульман та Вірмено-григо-
ріанської церкви. 

Загалом, наведені дані далеко не повною мірою відображають 
увесь спектр інституційної етноконфесійної мережі, реально існу-
ючої на той час на Донбасі, як і загальної кількості віруючих, які у 
той чи інший спосіб відправляли релігійні обряди. Значна частина 
громад, як уже зазначалося, не подолавши адміністративних 
перепон процедури перереєстрації, не отримала права на легальне 
існування, а їх вірні змушені були реалізовувати релігійні потреби 
переважно у приватних помешканнях. Дедалі активнішим у регіоні 
ставало і релігійне підпілля, яке формувалося з різного роду 
заборонених утворень, що не підлягали реєстрації, а також груп 
катакомбників, які з’явилися тут у першій половині 1920-х рр. 
Абсолютно неконтрольованою владою залишалася діяльність тої 
частини духовенства, яке, втікаючи від переслідувань і гонінь з 
інших регіонів, оселялося на Донбасі. 

З роками релігійна мережа Донбасу не залишалася незмінною і 
набувала нових інституційних характеристик, залежно від процесів, 
що відбувалися на всесоюзному і республіканському рівнях. Так, 
станом на 1 травня 1927 р. у Луганській окрузі із 106 православних 
громад майже половина знаходилася у руках обновленців (28) і 
соборно-єпископців (24). Решта парафій належала до Українського 
екзархату Російськї православної церкви патріаршої орієнтації. У 
той же час у Старобільській окрузі офіційно діяло 97 громад 
Української православної церкви та 59 парафій УСЦ [16, c.93]. І 
надалі поповнювалося віруючими релігійне підпілля, особливо ж 
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після прийняття заступником місцеблюстителя РПЦ Сергієм Стра-
городським декларації про лояльність до радянської влади. Антисер-
гієвську опозицію у краї представляли групи віруючих і духовен-
ство Істинно-православної церкви (ІПЦ) та істинно-православних 
християн (ІПХ). 

Наприкінці 1920-х рр. антирелігійний наступ режиму, який 
здійснювався до цього під гаслами боротьби з «тихонівщиною» і 
«церковним монархізмом» за одночасної певної толерації націо-
нально-церковних рухів як противаги Російській православній 
церкві, поступово набирав нового ідеологічного контенту. Насту-
пальний характер широко задекларованих програм соціалістичного 
будівництва вимагав якнайшвидше покінчити з «класовими воро-
гами» та «носіями ворожої ідеології» й остаточного викорінення 
релігії у свідомості мас. Послаблення антирелігійної боротьби було 
названо серед основних недоліків у роботі партії в докладі Й. Ста-
ліна на XV з’їзді ВКП(б) 3 грудня 1927 р. 24 січня 1929 р. ЦК 
ВКП(б) затвердив текст листа «Про заходи з посилення анти-
релігійної роботи», в якому були визначені пріоритетні завдання 
боротьби з церквою для партійних, державних, господарських та 
громадських організацій [17, c. 34]. Уже у лютому 1929 р. текст 
листа було надіслано республіканським, крайовим, обласним, гу-
бернським та окружним комітетам партії. По суті, він остаточно 
розв’язав руки лівацьким елементам місцевих органів влади для 
силового тиску на релігійні об’єднання. 

Кампанії масового закриття храмів та молитовних будинків, 
започаткованій у 1929 р., передувала акція оцінки культових споруд 
та церковного майна, витрат на їх реставрацію та ремонт, утримання 
духовенства тощо, проведена місцевими органами влади. 
Підставами для зняття з обліку релігійної громади могли бути неви-
конання нею умов статуту, несплата страхування і місцевих зборів, 
порушення постанови окрадмінвідділу та НКВС про передачу 
молитовного будинку у почергове користування іншій громаді, 
перехід активу громади до юрисдикції іншого церковного угру-
повання без перереєстрації в органах влади, а також клопотання 
більшості населення тієї місцевості, де існувала релігійна громада. 
Закриття культових споруд передбачалося у разі їх незадовільного 
технічного стану, який міг становити загрозу громадській безпеці, 
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після відповідного рішення спеціальної технічної комісії окрадмін-
відділу. Вилучення молитовного будинку дозволялося й за моти-
вованою постановою окрвиконкому з метою подальшого вико-
ристання приміщення для державних і громадських потреб. 

Нищення інституційної мережі супроводжувалося й активним 
витісненням релігії зі сфери суспільного життя: релігійні свята й 
обряди замінялися на революційні, припинялося паломництво до 
святих місць, перейменовувалися церковні назви населених пунктів 
і вулиць, закривалися церковні видання. Усіляким утискам піддава-
лися священнослужителі, котрих як «носіїв небезпечної релігійної 
ідеології» ізольовували від суспільства, позбавляли виборчих прав, 
примушували до зречення від сану, відправляли до концентраційних 
таборів та на заслання. 

У досить скрутній ситуації опинилися етноконфесійні групи 
населення краю, зокрема меноніти. Звинувачення в нерозумінні 
національної та економічної політики уряду, вузьконаціоналістичній 
відчуженості, релігійно-кастовому фанатизмі менонітського населен-
ня мали своїми наслідками посилення жорсткого соціального тиску та 
переслідування віруючих, численні випадки закриття молитовних 
будинків. Німецькі секції окрвиконкомів КП(б)У і відділи ДПУ 
зобов’язували місцеві органи влади ретельно вивчати релігійні рухи в 
етнічних колоніях, розробити методики наступальної антирелігійної 
пропаганди серед місцевого населення. Під пильним наглядом 
органів ДПУ опинилися громади Лютеранського синоду, католицькі 
гуртки Святої Марії. Доходило навіть до розробки спеціальних 
офіційних правил діяльності німецьких священиків та місіонерів, 
порушення яких каралося притягненням до суду за недотримання 
встановлених обмежень. Судовим процесам надавалося, як правило, 
гучного, гостро політичного звучання. 

Тяжкий економічний стан німецьких поселень, відсутність 
належної уваги місцевої влади до питань забезпечення націо-
нально-культурних, мовних та релігійних інтересів німецького 
населення, конфліктні ситуації, що виникали внаслідок численних 
випадків закриття молитовних будинків та переслідування віру-
ючих, викликали у представників німецької національної меншини 
цілком законне обурення, бажання емігрувати в інші країни. Емі-
граційні тенденції, які виявилися ще у першій половині 1920-х рр., 
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викликали серйозну занепокоєність радянських владних структур і 
розглядалися ними виключно в ідеологічній та політичній 
площині. Проте ані адміністративний тиск, ані пропагандистські 
заходи щодо недоцільності еміграції населення з німецьких 
поселень особливого успіху не мали. Продовжувалася вона і 
наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. Спричинений відвертим 
політичним та релігійним терором, наслідками колективізації, 
іншими проявами сталінської економічної та національної 
політики, еміграційний рух посилював руйнацію специфічного 
національно-культурного, соціально-побутового та релігійного 
укладу життя німецького населення Донбасу. 

Форсовані темпи соціалістичного будівництва, у ході здійснення 
яких першорядна роль відводилася реалізації планів індустріалізації 
та колективізації сільського господарства, мали своїм логічним про-
довженням перехід до активних дій щодо «класових ворогів», не 
оминувши жодної з соціальних верств населення, не залишивши поза 
увагою жодної з етнічних спільнот. Формулюючи обвинувачення що-
до пересічних громадян (робітників, колгоспників, службовців тощо), 
репресивний апарат особливо не опікувався питаннями релігійної 
ідентифікації заарештованих. Жертвами сфабрикованих звинувачень 
в «антирадянській (контрреволюційній) агітації (пропаганді)», «кон-
трреволюційній (антирадянській) діяльності», «участі у контррево-
люційній організації», «участі у куркульській групі» тощо ставали 
служителі релігійного культу і вірні, незалежно від їх конфесійної 
орієнтації. Поширеними щодо них були і обвинувачення прямої дії – 
в «антирадянській релігійній агітації», «зберіганні релігійної літерату-
ри», «участі у нелегальній релігійній організації», «участі в церковно-
монархістській організації». Не уникав режим і від проголошення 
широкомасштабних акцій, метою яких було позбавлення релігійних 
утворень духовного керівництва. Саме таке завдання мала на меті 
постанова ЦВК СРСР та РНК СРСР «Про боротьбу з контрреволю-
ційними елементами в керівних органах релігійних об’єднань», 
прийнята 1930 р. Згідно з нею зі складу керівних органів релігійних 
згромаджень мали бути виключені куркулі, «позбавленці» та інші 
«ворожі» до радянської влади особи [18, c. 380]. 

Наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. на Донбасі, як і в 
Україні в цілому, продовжувалися репресивно-каральні акції щодо 
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єпископату, духовенства і вірних Російської православної церкви 
(«тихонівської» орієнтації). З кінця 1920-х рр. розпочалися репре-
сивні заходи проти духовенства іншої течії православ’я – обно-
вленської (синодальної), яка, опонуючи «тихонівцям», свого часу 
пішла на співпрацю з більшовицькою владою. 

Упродовж 1928–1930 рр. в Україні сформувалася розгалужена 
мережа опозиційних антисергієвських громад, які не визнавали 
прорадянського курсу митрополита Сергія (Страгородського), існу-
вання якої не могло залишатися поза увагою каральних органів. Уже 
у січні–лютому 1931 р. на території України органи ДПУ реалізува-
ли агентурну справу «Чорні павуки», спрямовану проти священиків 
та активу громад Істинно-православної церкви (ІПЦ). Окрім інших 
міст, масові арешти віруючих було проведено і в населених пунктах 
Донбасу (Дебальцеве, Сталіне, Маріуполь). Як довідуємося з 
матеріалів архівної слідчої справи «Контрреволюційної організації 
«Істинно-православна церква», «українська організація ІПЦ» мала 
чотири основні центри: Київ, Харків, Дніпропетровськ та Одеса. До 
Харківської філії, якою керував єпископ Павло (Кратиров), у 
минулому єпископ Старобільський, входили, поряд з іншими, і 
домашні «монастирки» (первинні ланки, що керувалися ченцями) 
ІПЦ Кадієвського, Маріупольського, Попаснянського, Сталінського 
та Слов’янського районів Донбасу. Притягнутих до відповідальності 
«членів організації» звинувачували у бойкоті усіх без винятку за-
ходів радянської влади, патріаршої православної церкви, а також … 
в активній боротьбі з колективізацією, зриві хлібозаготівель, підго-
товці повстанського руху для «повалення радянської влади, встано-
вленні зв’язків з білогвардійськими організаціями за кордоном». 
Постановою особливої трійки при Колегії ДПУ УСРР від 14 грудня 
1931 р. 53 особи було засуджено до трьох років таборів, 58 – до 
висилання у Північний край на три роки, 5 – до позбавлення прав 
проживання у 12 населених пунктах з прикріпленням до певного 
місця проживання на три роки. Постановою Колегії ОДПУ від 2 сі-
чня 1932 р. єпископа Павла (Кратирова), священика Василя Під-
горного, що служив у Лисичанську, було засуджено до десяти років 
таборів, а єпископа Бахмутського і Донецького Йоасафа (Попова), 
який мешкав на той час у Новомосковську на Дніпропетровщині та 
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священика Ф. Павлова, одного з лідерів донецьких стефанівців – до 
п’яти років таборів [19, c. 41, 42, 44]. 

Послідовно викорінювалася сталінськими органами державної 
безпеки й національно орієнтована незалежна від РПЦ Українська 
автокефальна православна церква (УАПЦ), яка, здобувши 
підтримку народу, стрімко розвивала власні структури і нарощу-
вала чисельність духовенства. Перші арешти духовенства і 
світських діячів автокефального руху відбулися вже у 1929 р., а 
надалі, внаслідок кампанії з дискредитації і розколу УАПЦ, 
ув’язнення та заслання всього єпископату і значної частини 
священнослужителів, доведено до стану глибокого занепаду та 
руїни і внутрішній устрій церкви. За таких умов у 1933 р. кількість 
чинних в республіці парафій церкви скоротилася до 200 [20, c. 219] 
(у 1924 р. – понад 1 200), а закриття у червні 1935 р. останнього 
храму автокефалістів у столиці УСРР поклало край легальним 
проявам національно орієнтованого релігійного життя українців. 
Подібна доля спіткала і ті нечисленні громади УАПЦ, які на 
середину 1920-х рр. існували на Донбасі. 

До компетенції спеціальних структур радянських органів дер-
жавної безпеки, які проводили боротьбу з «церковною контррево-
люцією», належала не тільки «розробка» легально існуючих церко-
вних об’єднань (тихонівці, обновленці, українські автокефалісти, 
грузинська церква, вірменська церква, грецька церква), але також і 
«нагляд та агентурна розробка всіх видів сектантства (євангелісти, 
баптисти, хлисти, скопці)» [21, c. 160–161]. Взята на облік органами 
державної реєстрації, як і органами ДПУ УСРР в середині 1920-х рр. 
мережа об’єднань менонітів, лютеран, євангелістів, баптистів, адвен-
тистів та представників інших релігійних течій і груп, які після 
демонтажу дореволюційної системи державно-церковних відносин 
набували дедалі більшого поширення на Донбасі, як і в Україні в 
цілому, у кінці 1920-х рр. стала предметом особливої уваги спец-
органів. Місцеві структури НКВС – ДПУ, наслідуючи приклад своїх 
центральних органів (1929 р. було ліквідовано Всеукраїнський союз 
об’єднань баптистів), замість «нагляду» і «розробки» все частіше 
почали застосовувати жорсткі методи впливу на «сектантів»: від 
фабрикації кримінальних справ щодо керівників їх згромаджень – до 
арештів рядових вірних і зняття з реєстрації релігійних громад. 
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У здійсненні режимом репресивної політики на Донбасі, як і 
повсюдно в Україні, виразно виділяється, порівняно з попередніми 
роками, період 1929–1933 рр., нерозривно пов’язаний з роз-
гортанням кампаній індустріалізації та колективізації сільського 
господарства. Попри те, що й донині кількість жертв, яких зазнало 
населення краю, залишається остаточно не з’ясованою, результати 
значної пошукової й аналітичної роботи колективу дослідників і 
краєзнавців Донецької та Луганської областей, здійсненої ними у 
рамках реалізації програми підготовки науково-документальної 
серії книг «Реабілітовані історією», дають змогу вийти на певні 
висновки та узагальнення. 

Так, за період 1921–1928 рр. на Донеччині репресіям піддано 
376 осіб, у той час коли упродовж 1929–1933 рр. було заарештовано 
вже 6 210 осіб (у т.ч. 1929 р. – 169, 1930 р. – 1 558, 1931 р. – 962, 
1932 р. – 1 557, 1933 р. – 1 964). До того ж, у загальному масиві 
репресованих осіб цього періоду не враховані кількісні показники з 
наймасовішого виду покарання того часу – заслання. За національ-
ним складом репресовані особи розподілялися таким чином: україн-
ці – 4 506 осіб (72,6 %), росіяни – 904 (14,5 %), греки – 340 (5,5 %), 
німці – 252 (4,1 %), поляки – 76 (1,2 %), білоруси – 46 (0,7 %), євреї 
– 41 (0,6 %), особи інших національностей – 45 (0,7 %).  

 

 
 

Серед жертв сталінського свавілля були й віруючі різних 
сповідань. Зокрема, з загальної кількості заарештованих у 1932 р. 
1 557 осіб – 222 особи (14,3 %) було репресовано як «учасників 
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релігійних організацій» та за «незаконну релігійну діяльність» 
[22, c. 26, 30, 31]. 

Боротьба більшовицького режиму з церквою назагал вияви-
лася досить результативною – вже на початок 1930-х рр. релігійні 
інституції були доведені до глибокого занепаду. Доповідаючи в 
квітні 1932 р. ЦК КП(б)У про «здобутки» антирелігійної кампанії, 
керівництво Спілки войовничих безвірників в Україні, зокрема, 
зазначало: «… розвал релігійних організацій, вихід трудящих з 
релігійних громад, кількісне зменшення людей, що виконують 
релігійні обряди, запровадження в побут нових соціалістичних 
форм, зменшення прогулів релігійними святами, збільшення 
безвірницьких ударних бригад, цехів, бараків, збільшення 
безвірницьких колгоспів, зростання в цілому Спілки войовничих 
безвірників на Україні» [13, оп. 20, спр. 5309, арк. 3–10]. 

Напевно, саме такими оцінками щодо результатів наступу на 
релігію і церкву керувалося на середину 1930-х рр. і вище партійне 
та державне керівництво країни. На наше переконання, впевненість 
владних керманичів у майже остаточному упокоренні релігійного 
життя та намагання засвідчити перед світовою громадськістю 
демократичність сталінського режиму стали визначальними у 
перебігу обговорення проекту та прийняття в остаточному вигляді                    
5 грудня 1936 р. Конституції СРСР. 124-та стаття Конституції 
проголошувала: «З метою забезпечення за громадянами свободи 
совісті церкву в СРСР відокремлено від держави і школу від церкви. 
Свобода відправлення релігійних культів і свобода антирелігійної 
пропаганди визнається за всіма громадянами» [1, c. 89–90]. 

Проте з підсумків Всесоюзного перепису населення, який 
відбувся у січні 1937 р. і включав (на вимогу Й. Сталіна) питання 
щодо ставлення громадян до релігії, стало зрозуміло, що наступ на 
релігію тривалістю понад 20 років поспіль не мав вдалого 
завершення. Більшість громадян країни, а в сільській місцевості – 
2/3 населення, під час перепису визнала себе віруючими і прихи-
льниками того чи іншого віросповідання [23, c. 118–119]. 

Задекларовані Конституцією СРСР 1936 р. норми про свободу 
совісті та свободу відправлення релігійних культів, як і результати 
Всесоюзного перепису населення 1937 р. активізували дії лівацької 
частини партійно-державного активу. На середину 1937 р. стали 
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досить поширеними настрої щодо «ліквідації» законодавства про 
культи взагалі, зокрема, постанови ВЦВК СРСР і РНК РСФРР 
«Про релігійні об’єднання» 1929 р. З подібною пропозицією до            
Й. Сталіна безпосередньо звертався й завідувач відділу керівних 
партійних органів ЦК ВКП(б) Г. Маленков. Обґрунтовував він її 
тим, що законодавчий акт від 8 квітня 1929 р. створив «організа-
ційну основу для оформлення найбільш активної частини церко-
вників і сектантів у широко розгалужену, ворожу радянській владі 
легальну організацію в 600 тисяч осіб по всьому СРСР». А тому, як 
першочергове завдання, висувалася вимога «покінчити у тому 
вигляді, як вони склались, з органами управління церковників, з 
церковною ієрархією» [24, c. 213, 214]. Такі ідеї і настрої знахо-
дили відображення на сторінках антирелігійної літератури, у 
публічних виступах партійних функціонерів. 

 Своєрідним сигналом до розгортання нового наступу на релі-
гію і церкву в Україні стали рішення Політбюро ЦК КП(б)У, яке на 
своєму засіданні 13 травня 1937 р. розглянуло питання про анти-
релігійну пропаганду [13, оп. 6, спр. 450, арк. 125–126, 137, 138–
143, 168]. Їх ухваленню передувала значна робота щодо аналізу 
спеціально зібраної інформації про кількість діючих релігійних 
організацій і культових споруд, священнослужителів і активних 
віруючих в областях УРСР. 

Закономірним наслідком політики партійних і радянських ор-
ганів, спрямованої на побудову «безрелігійного суспільства», стала 
ліквідація у квітні 1938 р. Комісії з культових питань у процесі 
формування нового складу вищого органу влади – Верховної Ради 
СРСР. Тим самим було ліквідовано орган, який, здійснюючи 
зв’язок між державою і релігійними організаціями, у той чи інший 
спосіб намагався відстоювати права віруючих та їхніх об’єднань. 
На загальнодержавному рівні залишалася лише одна відомча 
структура, яка «опікувалася» проблемами релігії і церкви – НКВС 
СРСР. У його Секретно-політичному управлінні діяв спеціальний 
відділ «по боротьбі з церковною і сектантською контрреволю-
цією». Можна стверджувати, що відділ, як і Наркомат у цілому, у 
своїй діяльності виходив з офіційної політичної оцінки релігійних 
організацій як противників соціалізму і радянського ладу, а духо-
венства – як явної чи прихованої контрреволюційної сили. Побу-
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дова «безрелігійного суспільства» та боротьба з церковниками 
були з новою силою актуалізовані як пріоритетні завдання ідеоло-
гічної роботи партійних і громадських організацій. 

Загалом, суспільно-політична атмосфера на Донбасі того часу, 
як, власне, і настрої його релігійного середовища, нічим особливо 
не відрізнялися від повсюдно пануючих в Україні. Ухвалення «ста-
лінської» Конституції 1936 р., яка, на переконання віруючих, га-
рантувала свободу сумління, активізувало релігійне життя, вимоги 
духовенства і мирян щодо повернення раніше відібраних культо-
вих споруд і можливості відправлення релігійних обрядів. Занепо-
коєність подібним станом речей відверто прозвучала у доповіді 
начальника Донецького обласного управління НКВС Іванова у 
січні 1937 р., який зазначив, що священнослужителі стали «неймо-
вірно активними» і навіть провели літургію на честь ухвалення 
Конституції. Дещо пізніше він наголошував на значних матеріа-
льних ресурсах, якими володіла церква на Донбасі, наявності різ-
ного роду сектантських організацій (баптистів, євангелістів, адвен-
тистів), більшість яких діяла підпільно. Турбувала шефа таємної 
служби і безліч «бродячих ченців, попів без парафій та іншої 
шпани», які організовували гуртки молоді, відправляли релігійні 
обряди, спільні молитви, переходячи з одного місця в інше. Окремі 
з них начебто відраджували віруючих від служби в армії та участі 
у стахановському русі [14, c. 339, 343]. 

Політична індульгенція на посилення репресивно-каральних 
заходів у регіоні була надана спецслужбам рішеннями пленуму 
Донецького обкому КП(б)У у серпні 1937 р. Формулюючи завдан-
ня поточного моменту, новопризначений перший секретар Е. Пра-
мнек (до того – перший секретар Горьковського крайкому партії, 
РРФСР) у своїй доповіді наголошував: «Головне тепер – добивати 
ворогів, які ще залишилися і затаїлися, очистити Донбас від кур-
кулів, націоналістів і всілякої іншої наволочі» [25, c. 26]. 

Як наслідок, на підставі сфабрикованих обвинувачень репре-
сивним заходам у регіоні було піддано священнослужителів і віру-
ючих різних релігій і церков, незалежно від їх національної 
належності – всіх течій православ’я, римо-католиків, протестантів, 
іудеїв, представників екзотичних для України східних релігій. 
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На Луганщині без будь-яких доказів злочинної діяльності се-
ред багатьох інших були засуджені служителі культу П. Кар-
ський, Я. Ткаченко, М. Попов з Антрацитівського, Л. Ампілов – з 
Краснодонського, Г. Попов – з Старобільського, А. Вистороб-
ський, Я. Ляшенко, О. Говтенко – з Новоайдарського районів.           
24 жовтня 1937 р. в селі неподалік Макіївки за збирання підписів 
під проханням відкрити церкву було заарештовано і засуджено до 
розстрілу К. Вайсмана, росіянина, з Новочеркаська, випускника 
Донської духовної семінарії 1897 р., батька сімох дітей. Попри 
заперечення звинувачення у контрреволюційній діяльності, 3 гру-
дня 1937 р. був засуджений до розстрілу колишній священик 
УАПЦ М. Муха, який після повернення зі заслання працював на 
шахті в м. Сталіне. За приховування свого минулого, вступаючи у 
партію 1930 р., та проведення релігійних відправ серед етнічних 
німців 12 січня 1938 р. був засуджений до розстрілу німець за 
походженням І. Шрайбер, до арешту – бригадир на шахті м. Крас-
ний Луч. 27 травня 1938 р. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
заарештовано та засуджено до розстрілу С. Кодкіна, фельдшера 
за професією, останнього рабина синагоги в м. Сталіне. 

У середині 1930-х рр. органи держбезпеки припинили на Донбасі 
легальну діяльність істинно-православних християн. Як відомо, після 
масових арештів вірних наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. 
лідером донецьких підгорнівців-стефанівців став Я. Буряк – керівник 
групи в м. Красний Луч. Відтоді цей район перетворився на центр 
підгорнівської течії на Донбасі. Зусиллями стефанівських пропові-
дників, зокрема монахів, було відтворено мережу громад. З’явилися 
вони також у Сталіне, Слов’янську, Красному Лимані, Новоайдарі 
[26, c. 152]. Проте у 1935 р. були ліквідовані останні парафії ІПЦ у 
краї. Органи НКВС ще до кінця 1930-х рр. продовжували полювати 
на прочан ІПЦ-ІПХ, які, мандруючи населеними пунктами Донбасу, 
«проводили релігійну пропаганду». У 1939 р. репресіям було піддано 
і ченців Святогірської пустині – архімандрита Димитрія (Таніча), 
ігумена Амвросія (Горонченка), ієромонахів Мелітона (Нестеренка) 
та Стефана (Медведєва), які не піддалися спокусам богоборчої влади 
[19, c. 49]. Зрештою, істинно-православні християни, котрі зали-
шилися на волі, дотримуючись заходів конспірації, змушені були 
відійти у глибоке підпілля. 
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Репресивні заходи на Донбасі супроводжувалися посиленим 
наступом на «ворожі елементи» серед етнічних меншин. До їх числа 
було зараховано, зокрема, й громадян німецького походження, які 
стали жертвами численних політичних чисток і депортацій. Під 
особливим контролем у місцях їх компактного проживання перебу-
вала діяльність представників церкви, які всіляко сприяли налаго-
дженню тісних зв’язків зі спеціально створеними в Німеччині гро-
мадськими товариствами з метою надання ними гуманітарної допо-
моги жертвам голодомору 1932–1933 рр. з-поміж етнічних німців та 
інших осіб. Саме у таких контактах, які потрактовувалися не інакше, 
як «відкрита політична фашистська кампанія», було звинувачено 
лютеранське та католицьке духовенства, церковний актив німецьких 
релігійних громад. В умовах істотних змін політичного та соціа-
льно-психологічного клімату середини – кінця 1930-х рр. звинува-
чення в «шпигунстві», «шкідництві», різного роду «контрреволю-
ційній діяльності», серед організуючих сил якої «викривалися» і 
представники церкви, супроводжувалися масовими репресіями як 
німців, так і представників інших народів, депортаціями націона-
льних меншин з місць їх компактного проживання. 

Послуговуючись даними Донецької обласної редколегії 
науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», може-
мо стверджувати, що в регіоні упродовж 1937 – травень 1938 рр. ор-
ганами НКВС було заарештовано 39 137 осіб, що становили 14,7 % 
від загальної кількості репресованих у цей час в Україні. При цьому, 
понад 86 % з них засуджено неконституційними органами, а саме – 
обласною трійкою (у складі начальника управління НКВС, секре-
таря обласного комітету КП(б)У та обласного прокурора), двійкою 
НКВС й Прокурора СРСР та Особливою нарадою НКВС СРСР. 
Очевидною специфікою репресивні заходи відзначалися й стосовно 
представників національних груп. Серед них українці становили 8 
741 особу (34,4 %), німці – 5 487 осіб (21,6 %), греки – 3 862 особи 
(15,2 %), росіяни – 3 568 осіб (14,1 %), поляки – 1 561 особа (6,2 %). 
Варто при цьому зазначити, що питома вага німців, греків та поляків 
серед заарештованих значно перевищувала їх частку у загальній 
кількості населення краю [27, c. 5, 73]. 

Відсутність узагальнюючих даних про репресії щодо священ-
нослужителів і віруючих на Донеччині цього періоду значно ускла-
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днює статистичний аналіз каральних акцій стосовно зазначеної 
категорії осіб. Проте наявність у різного роду джерелах окремих, 
нерідко суперечливих, відомостей надає можливість вийти на певні 
узагальнення. Так, за даними про оперативно-слідчу роботу орга-
нів НКВС УРСР за період з 1 червня 1937 р. по 4 січня 1938 р., які 
наводить у своєму дослідженні О. Бажан, в Україні заарештовано 
177 350 «ворогів народу», з них представників «церковно-сектант-
ської контрреволюції» – 6 838 осіб, у тому числі у Донецькій об-
ласті – 664 особи (9,7 %), що було четвертим показником серед об-
ластей республіки після Вінницької (1 167 осіб, 17,0 %), Київської 
(1 064 особи, 15,5 %) та Харківської (1 034 особи, 15,1 %). За 
період з січня по липень 1938 р. кількість заарештованих органами 
НКВС УРСР з цієї категорії становила 1 587 осіб [28, c. 15, 17], у 
тому числі в Донецькій області – 157 осіб (9,9 %). 

Таким чином, репресії середини 1930-х рр. на Донбасі, як і в 
Україні в цілому, стали свого роду акцією помсти і упокорення 
віруючих за неприйняття антирелігійної й антицерковної політики 
влади, способом залякування і присилування до лояльності решти 
верств суспільства. Фізичне знищення священнослужителів, мона-
хів, керівників релігійних утворень, проповідників і віруючих, які, 
незалежно від їхньої віросповідної та національної належності, 
завжди кваліфікувалися як політична опозиція більшовизму, а 
також супутній процес тотальної руйнації інституційної релігій-
ності (закриття культових споруд, ліквідація релігійних центрів і 
монастирів) унеможливили подальше функціонування релігійного 
комплексу краю. 

На кінець 1930-х рр. мережа православних культових споруд 
на Донбасі після закриття понад 550 храмів фактично припинила 
своє існування. На 1940 р. і далі діяла лише одна православна цер-
ква в м. Олександрівськ Ворошиловградської області [16, c. 93]. 
Переважну більшість закритих храмів зі знятими дзвіницями і 
куполами було перетворено у складські приміщення чи передано 
                                                 

 Кількість заарештованих осіб по категорії «церковники та сектанти» у 
Донецькій області за цей період розрахована за даними В. Нікольського (1,3 % від 
12 095 репресованих осіб у регіоні). Див.: Нікольський В.М. Обвинувачення 
репресованих за політичних мотивів в Україні в 1937–1938 рр. // Реабілітовані 
історією. Донецька область. Кн. 9. – С. 54, 72. 
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для використання культосвітнім закладам, окремі сакральні спо-
руди висаджено у повітря, решта – пустували й руйнувалися. Не 
залишилося також і жодної діючої громади католиків, іудеїв, мусу-
льман. Окремі групи християн віри євангельської (п’ятидесятники) 
та істинно-православних християн усе ще існували, перебуваючи у 
глибокому підпіллі. 

Наступальна атеїстична політика радянського режиму 1920–
1930-х рр. щодо релігійних конфесій і, зокрема, найбільш масової 
і впливової з них – православної, поставила релігійне життя в 
Україні, особливо ж на Донбасі, на межу зникнення. «Велика 
чистка» 1937–1938 рр., позначена наймасштабнішими репресіями 
у часі існування радянського режиму, за задумом сталінського 
керівництва, мала здійснити тотальну санацію суспільства від 
небажаних осіб, зміцнити таким способом каркас соціалістичного 
ладу, проголошений Конституцією СРСР 1936 р. Між тим, як ви-
явив Всесоюзний перепис населення СРСР 1937 р., близько 70 % 
сільських й 30 % міських мешканців вважали себе віруючими (у 
цілому православними визначили себе 56,7 % населення країни) 
[23, c. 106–107]. Вимушений відхід церкви у підпілля за умов 
високого рівня релігійних почуттів населення спричинив поши-
рення псевдоправославних, містичних, катакомбних течій, гур-
тування навколо релігійних авторитетів віруючих з виразними 
антирадянськими настроями, активізацію різних форм нелега-
льної діяльності, включно з облаштуванням підпільних церков, 
відправлянням богослужінь й виконанням різноманітних 
релігійних треб. 
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Світлана Набок 
 

ІІ СВІТОВА ВІЙНА:  
СЕНСИ, СИМВОЛИ, КОНТЕКСТИ 

ПРИЧИНКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ 
ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЛІТИКИ 
ПАМ’ЯТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 

Стаття присвячена аналізу комеморативних практик та 
нормативно-правових документів, що їх регламентують, пов’яза-
них з подіями ІІ Світової війни в сучасній Україні. 

Ключові слова: ІІ Світова війна, «георгіївська стрічка», 
«червоні маки», висадка в Нормандії. 

Svitlana Nabok World War II: meanings, symbols, contexts.  
The reasons for studying the process of formation of the main 

elements of the politics of memory as part of public policy in the 
modern Ukraine. 
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This article analyzes commemorative practices and governing 
legal documents related to the events of World War II in the modern 
Ukraine. 

Key words: World War II, Ribbon of Saint George, Remembrance 
poppy, Normandy landings (Operation Neptune). 

 
Зроблені під час попереднього дослідження спроби виявити 

основні елементи політики пам’яті, що реалізовувались в Україні 
протягом понад 20 років і були зафіксовані на рівні нормативно-
правових документів, дозволили впевнено твердити, що стійкої 
системи із чітко окресленими елементами, підкріпленими регуляр-
ними практиками в сфері політики пам’яті, в Україні практично 
немає [1]. Протягом усього часу від здобуття незалежності в 
Україні були спроби запровадити всі три основні види регламен-
тації загальнонаціонального календаря пам’ятних дат, поширених 
у світі: усталення такого календаря як окремого нормативного 
документа, запровадження окремої інституції, що формує поле 
національної пам’яті та ухвалення ситуативних, до окремої дати, 
нормативних документів. Попри те, що у нормативному полі існує 
кілька документів, які регламентують запровадження тієї чи іншої 
святкової (та оголошуваної вихідним днем) дати, до сфери політи-
ки пам’яті з цього календаря належить лише одна дата – 9 Травня. 
Це, так би мовити, свято найвищого, загальнодержавного рівня. 
Святковими та, відповідно, вихідними днями в Україні також є 
День Незалежності та День Конституції, проте ці дати стосуються 
не так пам’яттєвої політики, як закріплення поваги до основних 
символів держави.  

Окремого документа, що регламентував би календар пам’ят-
них дат, у тому числі і «рангом нижче», які на державному рівні 
відзначаються, але не мають статусу днів, що оголошуються свят-
ковими, наразі так і не створено. Спроби запровадження окремої 
інституції, що мала б опікуватися питаннями формування політики 
пам’яті, виявлялися (принаймні досі) не надто результативними – 
започаткована на 14-му році незалежності відповідна установа, 
Інститут національної пам’яті, більше часу провела у процесі 
реструктуризацій та змін статусу, ніж у процесі формування 
політики пам’яті в країні. В Україні часто говорять про пам’ять як 
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про «поле змагань», зокрема, за ідентичність. Вочевидь, однією з 
підстав для цього твердження є той факт, що найбільш вживаним в 
Україні протягом усіх років незалежності лишався третій спосіб 
формування політики пам’яті – прийняття окремих ситуативних 
нормативних документів щодо відзначення на держаному рівні тієї 
чи іншої події. 

Якщо розглянути загальну картину, що саме Україна «святку-
вала», «відзначала» та «вшановувала» на державному рівні за роки 
незалежності, то неважко помітити, що найбільш обережно протя-
гом усього часу вживалося визначення «святкування». Вживання 
цього слова несе чітко визначену оцінку подій, до яких воно 
застосовується. Це безсумнівно подія не лише визначна, але й така, 
що несе в собі позитивну характеристику. Тож і застосування цього 
визначення робить події, до якого воно застосовується, «базовими», 
основними у переліку радісних сторінок національної пам’яті. 

Основна кількість документів, у назвах яких ідеться про свя-
ткування, зосереджені довкола днів, визначених у Кодексі законів 
про працю як святкові. 

Серед корпусу документів, у яких ідеться про святкування, 
превалюють нормативно-правові акти, пов’язані з «Перемогою». 
Йдеться про події ІІ Світової війни (чи – відповідно до перева-
жаючого у законодавстві формулювання – Великої Вітчизняної 
війни). Значне місце посідає апеляція до «Перемоги» й у переліку 
подій, що їх в Україні «відзначали». 

Подія, визначена як «Перемога», посідає унікальне місце в 
нормативно-правовій базі та, відповідно, і в державній політиці 
пам’яті за цілою низкою ознак. По-перше, база вітчизняних нор-
мативно-правових актів взагалі не багата на відзначення різного 
роду військових дат, щодо яких ухвалювалися окремі документи: 
таких військових подій у загальній сукупності близько десятка. 
Проте саме лише словосполучення «Велика Вітчизняна війна» у на-
звах документів вживається більше 200 разів. Жодна інша історична 
подія (не лише військова) не може похвалитися такою регулярністю 
згадок. Зокрема, якщо порівняти повний комплекс згадок про 
Голодомор у назвах документів, який останнім часом прийнято 
вважати ледь не основою української політики у сфері історичної 
пам’яті, з аналогічними згадками про «Велику Вітчизняну війну» у 
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нормативно-правовій базі, то кількість останніх виявиться вчетверо 
більшою. Якщо ж порівнювати за тими самими параметрами наявні 
згадки про Голодомор із загальним комплексом згадок про події II 
Світової війни, включно з документами зі згадкою про «визволення 
від загарбників» (останні в український нормативно правовій базі 
бувають лише «фашистськими» – ніяких інших загарбників дер-
жавна політика пам’яті не знає), то кількість таких документів буде 
практично у 5 разів більша, ніж документів, пов’язаних з тематикою 
Голодомору. Хоч в обох випадках на певному етапі оцінка подій 
набувала визначень «цивілізаційного масштабу»: «Великої Вітчи-
зняної війни» як «найтрагічнішої і найгероїчнішої війни в історії 
світової цивілізації» [2], а Голодомор характеризувався як «одна з 
найбільших трагедій в історії людства» [3]; крім того, наявність 
перших згадок про ці події у нормативно-правовій базі держави 
Україна практично не має часової розбіжності, превалювання 
пам’яті про події «Великої Вітчизняної війни», пропагованої на рівні 
держави, є більш ніж переконливе. 

По-друге, «Перемога» у «Великій Вітчизняній війні» потягом 
багатьох років була єдиною військовою перемогою, що її «від-
значенню» чи «святкуванню» на державному рівні були присвячені 
окремі документи у нормативно-правовій базі. Лише наприкінці 
2000-х років в загальнодержавній історії почали з’являтися інші 
«перемоги» (з малої літери). У 2008 році Кабінет Міністрів 
України прийняв розпорядження «Про підготовку та проведення 
заходів до 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана 
України Івана Виговського у Конотопській битві», а в останні дні 
2010 року Президент України підписав указ «Про відзначення 390-ї 
річниці перемоги у Хотинській битві». 

Нарешті, саме «Перемога» (та, яка з великої літери) є тим єди-
ним випадком у нормативно-правовій базі, коли було використано 
весь арсенал популяризаційних заходів, що застосовуються на 
державному рівні, до однієї події. 

Попри сталість основної характеристики події, що не зазнава-
ла змін у роки незалежності (це саме «Перемога», завжди з великої 
літери) додаткові характеристики події змінювалися.  

У перші роки незалежності України поряд з визначенням «Ве-
лика Вітчизняна війна» трапляється формулювання «Друга світова 
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війна», вжите, зокрема, у Розпорядженні Президента України «Про 
відзначення 47-ї річниці Перемоги над фашизмом». Проте згодом 
це формулювання поступається радянському визначенню «Велика 
Вітчизняна війна», а за тим відбувається і відокремленням цих 
подій. У 2000 році Верховна Рада України ухвалює Закон «Про уві-
чнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років», у 
преамбулі якого зазначено «всесвітньо-історичне значення Пере-
моги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років, яка справила 
вирішальний вплив на весь хід Другої світової війни». 

Цікавим є і міжнародний вимір події, відбитий в українській 
нормативно-правовій базі. За всі роки незалежності Україною був 
ратифікований лише один документ, у назві якого поєднано форму-
лювання Друга світова війна та святкування, – це резолюція Ге-
неральної Асамблеї ООН, що пропонує відсвяткувати її завершення. 
I це єдиний донині випадок у нормативно-правовій базі, коли вже у 
назві йшлося про святкування завершення війни, а не «Перемоги». 

Слід враховувати, що слово «Перемога» все ж використано не в 
усіх документах, хронологічно пов’язаних з подіями ІІ Світової 
війни. В першу чергу йдеться про міжнародні документи, укладені 
між Україною та цілою низкою європейських країн, щодо збере-
ження місць пам’яті, повернення культурних цінностей тощо. Окре-
мим блоком можна виділити документи, присвячені визволенню 
окремих міст та всієї України від «фашистських загарбників» – 
таких документів у базі більше 20, ухвалених переважно у період 
двох каденцій Л. Кучми. Він же започаткував ще низку ініціатив, 
згодом підтриманих наступними Президентами. У 2001 році він 
підписав Указ «Про День партизанської слави». Ця традиція була 
продовжена у 2007–2010 роках. У 2002 ним же було видано Указ 
про відзначення 60-ї річниці створення підпільної молодіжної орга-
нізації «Молода гвардія», а у 2007 році було відзначено і 65-ту 
річницю її створення, але вже за ініціативи Верховної Ради. Від-
значалися також річниці від заснування ветеранських організацій та 
громадського руху колишніх малолітніх в’язнів нацизму тощо. Крім 
того, у 1995 та 2004 роках на рівні Кабміну ухвалювалися постанови 
про відзначення 50-ї та 60-ї річниць Ялтинської конференції глав 
антигітлерівської коаліції. Попри наявність у вітчизняній норма-
тивно-правовій базі вже від 1991 року згадок про трагедію Бабиного 
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Яру, підтриману згодом створенням заповідника, тема Голокосту 
практично повністю відсутня у вітчизняній нормативно-правовій 
базі – саме слово «Голокост» трапляється переважно у назвах 
міжнародних документів, ратифікованих Україною. 

Щоправда, від початку 2000-х років частина найбільш одіоз-
них заходів, що раніше входили до комплексу, тематично пов’яза-
ного з подіями ІІ Світової війни, не підтримується. Ще у 1999 році 
в Україні на підставі Указу Президента Л. Кучми відзначали                
60-річчя «возз’єднання українських земель в єдиній Українській 
державі». На практиці маємо відзначення на державному рівні 
нападу радянсько-німецьких військ на Польщу, наслідком якого 
стало приєднання до України західних її областей. Того самого 
року Президент підписав ще один Указ про відзначення 55-ї річ-
ниці «возз’єднання Закарпатської України з Україною», яким було 
здійснено спробу змістити часовий аспект події на 1945 рік. Проте 
на практиці це не перетворилося на традицію – і щодо 1939, і щодо 
1945 років. Як пам’ятна дата об’єднання українських земель нині 
вже остаточно закріпилося 22 січня – День Соборності. 

Натомість у другій половині 2000 років у переліку подій, 
пов’язаних з ІІ Світовою війною і помічених на державному рівні, 
з’являється тема УПА. У 2007 році Президент В. Ющенко підписав 
Указ про відзначення 65-ї річниці створення Української повстан-
ської армії. Втім, цей поодинокий випадок значного впливу на 
трансформування уявлення про роль УПА в подіях ІІ Світової 
війни не мав. Ці заходи не позначилися і на статусі вояків УПА у 
вітчизняному законодавстві. Так, відповідно до змін, внесених до 
закону «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального 
захисту», держава Україна вже від 1995 року готова визнати бійців 
УПА ветеранами, але на окремих, відмінних від загалу, умовах. 
Статус учасника бойових дій бійці УПА можуть отримати, лише 
коли вони не тільки брали участь у бойових діях проти німецько-
фашистських загарбників і робили це не десь і не протягом усієї ІІ 
Світової війни, а лише на тимчасово окупованій території України 
в 1941–1944 роках, але, крім того, не скоїли злочинів проти миру і 
людства та реабілітовані відповідно до Закону України «Про 
реабілітацію жертв політичних репресій в Україні». Водночас, 
будь-які особи, які у складі формувань народного ополчення брали 
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участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни, визна-
ються цим законом учасниками бойових дій та ветеранами війни 
без урахування якихось додаткових умов, не обмежуючи їх 
залежно від місця участі у бойових діях, наявності у них реабілі-
тації відповідно до Закону «Про реабілітацію» та без уточнення 
про вчинення ними злочинів. Так само, як і колишні бійці винищу-
вальних батальйонів, взводів і загонів захисту народу та інших 
формувань, і не лише тих, що брали безпосередню участь у 
бойових операціях з ліквідації диверсійно-терористичних груп 
фашистської Німеччини, але й інших незаконних формувань і груп 
на території колишнього Союзу РСР. Жодних змін у це 
формулювання від 1995 року не вносилося. 

У період президентської каденції В. Ющенка відзначення річ-
ниці заснування УПА було не єдиним тематичним доповненням 
комплексу заходів, пов’язаних з II Світовою війною. У 2007 році 
Президент підписує Указ «Про заходи щодо 60-х роковин операції 
«Вісла», а у 2009 році Указ «Про відзначенням 65-ї річниці ство-
рення Української Головної Визвольної Ради». Проте ці два доку-
менти, що стосуються подій та організацій, що не були вписані до 
радянського канону «Великої Вітчизняної війни», як і відзначення 
річниці заснування УПА, наразі мають характер поодиноких 
згадок – у них ідеться про відзначення окремо взятої річниці. 

Якщо говорити про емоційну насиченість події, відбиту у нор-
мативно-правових документах, і її зміни в різні періоди, то слід 
зазначити, що, успадкувавши традицію святкування Дня Перемоги 
від радянського пам’яттєвої політики, у внутрішніх документах 
практично весь час з моменту набуття Україною незалежності пре-
валюють згадки про «Перемогу» як подію, що її переважно «від-
значають». Натомість на рівні ратифікованих Україною документів 
СНД характеристика події позначена значно більш високим рівнем 
стійкості. «Перемогу у Великій Вітчизняній війні» святкують. І 
ніяк інакше. 

За ратифікованими Україною міжнародними документами не 
важко помітити, що на рівні СНД святкуванню «Перемоги у Вели-
кій Вітчизняній війні» приділяється неабияке значення – на між-
державному рівні святкується кожна 5-та річниця, а документи 
щодо підготовки до відповідних заходів ухвалюються не менш ніж 
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за рік (а то й два-три роки) до дати. Ця характеристика лишалася 
незмінною протягом усього періоду. Проте, якщо у радянський 
час, зокрема у 1982 році, Рада Міністрів УРСР планувала заходи у 
зв’язку зі святкуванням 45-ї річниці «Перемоги радянського на-
роду у Великій Вітчизняній війні», то вже у роки незалежності 
формулювання було дещо відкориговане: з розпадом СРСР зникає 
і «радянський народ». Проте його місце тривалий час не заступає 
якийсь інший суб’єкт «Перемоги» – від початку 1990-х це місце 
лишається вакантним, суб’єкта просто немає. Спроба повернути 
суб’єкт у це визначення була зроблена Верховною Радою України 
2000 року, коли у Законі «Про увічнення Перемоги у Великій Віт-
чизняній війні 1941–1945 років» вжито формулювання «народ-
переможець». Зокрема, перша стаття цього закону має назву 
«Увічнення Перемоги та народу-переможця». Щоправда, у цьому 
законі «народ-переможець» жодного разу не названо на ймення – з 
тексту закону не випливає, що йдеться про «радянський народ», 
але й якихось інших ідентифікаційних ознак «народу – пере-
можця» у тексті немає. 

У період правління В. Януковича ці недомовки в документі 
було швидко і рішуче ліквідовано: 21 квітня 2011 року Верховною 
Радою України ухвалено документ за назвою «Про внесення змін до 
Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941–1945 років» щодо порядку офіційного використання 
копій Прапора Перемоги» [4]. Відповідно до внесених виправлень 
закон жодних шансів на непорозуміння не лишає: «Прапор Пере-
моги є символом перемоги радянського народу та його армії і флоту 
над фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни» – 
йдеться у законі. А «суспільне використання копій Прапора Пе-
ремоги під час урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги, які 
здійснюються органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, організаціями, громадськими об’єднаннями», стало 
однією з «основних форм увічнення Перемоги та народу-перемо-
жця». Використана у визначенні формула є практично буквальним 
повторенням відповідного пункту закону Російської Федерації, 
ухваленого в 2007 році, «Про Прапор Перемоги» [5].  

У 2010 році на нормативному рівні було закріплено уявлення 
про відокремлення «Перемоги у Великій вітчизняній війні» від по-
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дій «Другої світової війни»: 11 серпня 2010 року Кабміном ухва-
лено постанову «Про заходи з відзначення 65-ї річниці закінчення 
Другої світової війни». Попри позірну несподіваність появи пра-
ктично не вживаного раніше у назвах вітчизняних документів 
формулювання не важко помітити і тут певну закономірність між 
ухвалою Кабінетом Міністрів України згаданої постанови 11 сер-
пня 2010 року і підписанням 25 липня 2010 року президентом 
Російської Федерації Закону «Про внесення змін у статтю 1 Феде-
рального закону «Про дні військової слави та пам’ятні дати Росії», 
яким, власне, і встановлюється 2 вересня нова пам’ятна дата Росії – 
День завершення Другої світової війни. 

Загалом у період 2010–2013 років, як уже зазначалося, 
відбулося (значною мірою саме за рахунок синхронізації норма-
тивно-правового поля та комеморативних практик з російськими 
відповідниками, що також у цей період перебували в активній 
реформаційно-реабілітаційно-реанімаційній фазі) повернення до 
квазіпрактик останніх років існування СРСР. 

Буремні події зими 2013–2014 років та неспокій на Сході 
країни не завадили Кабінету Міністрів ухвалити план заходів «з 
підготовки і відзначення у 2014 році Дня Перемоги».  

У затвердженому плані, який цього року присвячений, як не 
важко помітити з назви, відзначенню, а не святкуванню «Дня Пере-
моги», лишилися незмінними більшість традиційних пунктів поді-
бних планів попередніх років: святковий концерт, урочисті цере-
монії покладання квітів, заходи дипкорпусу та зустрічі з ветеранами 
війни. Проте наявні у документі і нововведення: вперше в переліку 
заходів з’явився пункт про проведення культурно-мистецького 
заходу «Перша хвилина миру». Згідно з планом місцем проведення 
заходу, за участю учнівської молоді та громадськості, визначено 
Парк Вічної Слави у м. Києві, а датою проведення – 8 травня. 

У плані немає згадок про символіку, що її має бути вико-
ристано під час відзначення. Проте на офіційних заходах у Києві 
передбачена на законодавчому рівні символіка («Прапор Пере-
моги») не використовувалася. 

Натомість уперше відбулася суттєва зміна в нерегламен-
тованій законодавством символіці, що масово використовувалася з 
нагоди 9 Травня в попередні роки та в 2014 році. 



0  

 254 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4-5(72-73) 

До цього року чітка кореляція між символічними просторами 
Росії та України спостерігалася не лише на рівні нормативно-
правовому.  

Загалом символіка «Дня Перемоги» (як офіційна, так і нео-
фіційна) досі була тісно пов’язана з радянським спадком. На 
практиці «Прапор Перемоги» був прапором СРСР, формат від-
значення цього дня, основною формою якого був військовий парад, 
вся інша символіка, що використовувалася як атрибути свята, була 
успадкована від радянської традиції.  

Змінювалися лише акценти та назви цієї символіки. Так, 2005 
року в Росії в переддень 9 Травня стартувала акція «георгіївська 
стрічка», метою якої було (як це офіційно заявлено у кодексі акції) 
«створення символу свята – Дня Перемоги». Таким символом орга-
нізатори обрали, як логічно випливає з назви акції, георгіївську 
стрічку – елемент військового ордена святого Георгія, що був 
однією з найбільш шанованих військових нагород у Російській 
імперії. В радянський період відповідний орден, а отже, й 
георгіївська стрічка, не були елементами нагородної системи.  

Проте в розпал ІІ Світової війни, в 1943 році, намагаючись 
підняти рівень патріотизму, до радянської нагородної системи було 
залучено ряд символів, що апелювали до історичної пам’яті. Так, 
якщо до початку ІІ Світової війни в радянський історіографії образ 
Богдана Хмельницького мав переважно негативні конотації, увага 
акцентувалася на його класовій належності, то у 1943 році Богдан 
Хмельницький раптом повертається до пантеону національних 
героїв, з’являється бойовий орден його імені. В той же період 
«реабілітовано» було ще кілька «класових ворогів», що мали 
військовий досвід: до пантеону повертаються Олександр Невський, 
Олександр Суворов і Михайло Кутузов.  

Ще одним орденом, що мав алюзії на дореволюційні часи, став 
орден Слави, частиною якого якраз і стала чорно-жовта стрічка – 
близнюк стрічки ордена Святого Георгія. Проте стрічка ордену 
Слави не отримала окремої назви (принаймні авторці не вдалося 
знайти згадок про «стрічку слави») і весь час існування ордена 
лишалися просто стрічкою, частиною ордену. Роком раніше та 
сама чорно-жовта стрічка була затверджена як «гвардійська» стрі-
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чка, що нею (саме як стрічкою, що кріпилася на кашкети радян-
ських моряків) послуговувалися на позначення гвардійських 
частин військово-морського флоту СРСР. 

Ця стрічка (чи то ордена Слави чи то гвардійська) тривалий 
час у радянський період використовувалася, переважно, у поєд-
нанні із зображенням ордена «Вітчизняна Війна», як символ 
«Дня Перемоги». Проте лише в 2005 ця стрічка була названа на 
ймення.  

За офіційною версією акція була ініційована «знизу», від поча-
тку не мала державної підтримки та не була якимось чином регла-
ментована державою. Як повідомляє офіційний сайт акції, її ініціа-
тором і організатором («учрєдітелем») стала маловідома організація 
РООСПМ «Студенческая община», а задумана і здійснена вперше 
акція була в партнерстві з Медіахолдингом «РИА Новости». Пошук 
на назву РООСПМ «Студенческая община» у гуглі дає близько 8 ти-
сяч результатів, що, погодьмося, для організаторів міжнародної акції 
такого масштабу, як акція «георгіївська стрічка», якось малувато. 
Інша справа «РИА Новости». Цей медіахолдинг є добре знаним 
об’єднанням (понад 4 мільйони результатів пошуку в гуглі). Як не 
складно довідатися зі статті у Вікіпедії, на сьогодні цей медіахол-
динг припинив своє існування. Він був ліквідований указом прези-
дента РФ Володимира Путіна «Про деякі заходи з підвищення 
ефективності діяльності державних засобів масової інформації» [6]. 
Цим указом на основі медіахолдингу було сформовано вже нині за-
гальновідоме Міжнародне інформаційне агентство «Росія сьогодні».  

Уже від самого початку дві з цілей, які організатори ставили 
перед собою, виявилися суперечливими і попри швидкі темпи по-
ширення символу в перші роки після запровадження акції згодом 
таки оприявнилися. 

Для організаторів акції між історією Російської Імперії, СРСР 
та сучасної Російської Федерації немає суперечностей – ними це 
сприймається як єдина традиція, як цілісність, адже, як твердить 
офіційний сайт акції, орден Слави було засновано «в роки Великої 
Вітчизняної війни, продовжуючи бойові традиції російської армії». 
Безпосередньо за цим текстом іде абзац про відновлення ордена 
Святого Георгія в сучасній Росії [7]. 
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Через два роки після старту акції, у 2007 році, в Росії було 
проведено соцопитування щодо ставлення населення до «георгіїв-
ської стрічки» [8]. Згідно з даними цього опитування 73 % росіян 
позитивно сприйняли акцію. В росіян запитували про те, які емоції 
в них викликає вигляд цієї стрічки. Понад 15% респондентів описа-
ли свої відчуття як почуття гордості «за країну, народ-переможець, 
своє минуле», ще майже стільки ж опитаних бачать у стрічці 
«пам’ять про героїв». Дисбалансу з асоціюванням себе як «народу-
переможця» опитування не фіксує. Натомість фіксує ще один, як 
на мене, дуже цікавий факт: стрічка в росіян викликає емоції 
переважно «веселі, святкові» (майже 15%), натомість практично не 
асоціюється з пам’яттю про загиблих – лише 2% опитаних 
асоціювали стрічку як символ скорботи за полеглими. 

Водночас, акція заявлена як міжнародна (офіційний сайт твер-
дить, що «в 2009 році кількість країн, що приєдналися до акції 
«георгіївська стрічка», перевищила 60» [9], а в її кодексі ніщо не 
вказує на те, що лозунг «Спасіба дєду за Пабєду» стосується саме 
російського «діда», а не, до прикладу, українського, білоруського 
чи грузинського. Але якщо в росіян уявлення про Російську імпе-
рію – СРСР – сучасну Росію як одне ціле виглядає вже усталеним 
баченням, практично історичним фактом (у цьому контексті і слова 
Путіна про те, що Росія б перемога у ІІ Світовій війні і без 
України, видаються логічними), то поза межами Росії все ще 
побутує уявлення про СРСР як, нехай і тоталітарну, нехай 
імперську, але спільну державу багатьох народів, а не лише росіян. 
Крім того, бодай часткове засвоєне уявлення про ці події як про 
Світову війну, а не Велику Вітчизняну, також, імовірно, відіграло 
певну роль у не повному прийнятті посилу акції як військової 
перемоги Російської імперії – СРСР – сучасної Росії. 

Знайомість символу, засвоєного ще за радянських часів, 
деякий час нівелювала це протиріччя – самі стрічки на вулицях 
українських міст з’явилися значно раніше, ніж інформація про 
власне акцію. З поширенням інформації про акцію ставлення до 
символу дещо змінилося. Основний акцент у зміні ставлення 
припав не так на дилему свято/пам’ять про загиблих, як на 
асоціацію «георгіївської стрічки» не з радянською історією, а з 
історією Російської імперії. 
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В Україні акція вперше була проведена вже наступного року 
після її виникнення в Росії. В 2006 році сайт Інтернет-видання 
From-Ua розмістило на своїх сторінках оголошення про прове-
дення акції, заявивши як ініціаторів себе та Центр «Слов’янський 
світ» [10]. Обидва співорганізатори акції не належать до лідерів 
інформпростору чи громадянського сектору.  

Початкові етапи масового проведення акції та розпо-
всюдження самих стрічок припадають на 2008 (переважно Крим) 
та 2009 рік.  

Загалом дослідження процесу розповсюдження акції може 
стати предметом окремого дослідження, але тут обмежуся конста-
тацією того факту, що попри щорічне проведення акції з розповсю-
дження «георгіївських стрічок» в містах України серед журналістів 
та публіцистів зацікавленість самим символом та власне акцією 
фіксується лише з 2009–2010 років. До того, якщо хтось і писав 
про «георгіївську стрічку», то це були або самі організатори, або 
акція чи символ згадувалися в контексті подій навколо проведення 
різних заходів, пов’язаних з «Днем Перемоги».  

Ситуація змінилася 2010 року. Зокрема, в цей час сайт «Ук-
раїнська правда» вміщує критичний матеріал щодо використання 
георгіївської стрічки як одного з символів 9 травня [11]. При-
близно в цей же період частішають згадки про акцію і в новинах. 
Змінюється і рівень основних організаторів акції, серед яких доти 
превалювали маргінальні, маловідомі організації. Так, у 2012 році, 
як повідомляв сайт «Радіо Свобода», масовим розповсюдженням у 
Києві георгіївських стрічок опікувалися активісти організації «Мо-
лоді регіони» – молодіжного крила правлячої на той момент партії. 
Організатори акції в Україні, за твердженням того самого сайту, 
вважали, що георгіївська стрічка – це символ «єднання поколінь і 
єднання держав, які перемогли у Великій Вітчизняній війні» [12]. 
Тим часом, йдеться у тому ж повідомленні, «у Рівному роздача 
«георгіївських стрічок» не передбачається.... Таке рішення ухвалив 
міськвиконком. Депутати аргументували свою позицію тим, що ця 
стрічка та її назва є символами Російської імперії». Наступні кілька 
років ця ситуація з амбівалентним ставленням до символу, 
масована присутність якого на вулицях міст забезпечувалася за 
підтримки правлячої партії, зберігалася. 
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Ситуація змінилася у 2014 році, в зв’язку з масовим вико-
ристанням «георгіївської стрічки» взимку та навесні терористами і 
бойовиками у Криму та на Сході України. Цього разу прапори в 
кольорах георгіївської стрічки та неодноразово фіксована на фото 
сама стрічка на військовому одязі чи зброї дещо ускладнила 
завдання закріплення позитивних конотацій чорно-жовтої орден-
ської стрічки як символу миру, пам’яті про попередні покоління, 
змістивши їх у бік російської імперської ідеї.  

У переддень 9 Травня у 2014 році радіо «Ера» на своєму сайті 
провело опитування щодо того, з чим у слухачів асоціюється 
«георгіївська стрічка». 63% від тих, хто взяв участь в опитуванні, 
схильні вважати «георгіївську стрічку» символом антиукраїнського 
руху, ще 20% схилилися до варіанта відповіді «символ пам’яті Дня 
Перемоги», лише 1% учасників опитування вважає її «військовим 
символом СРСР», у 15% вона асоціюється з військовими символами 
імперської Росії [13]. Звісно, це опитування не може вважатися 
репрезентативним, проте загальні тенденції у зміненні ставлення до 
символу є аж надто показовим, щоб ними повністю знехтувати. 

Ще одним, не менш важливим фактором, що став явним у 
2014 році, було те, що акція з розповсюдження «георгіївської 
стрічки» ніколи не була справжнім волонтерським проектом. І зі 
зміною позицій у суспільстві та фінансових спроможностей і 
зацікавлень її пропагандистів стрічка просто зникла з вулиць 
українських міст. 

Проте, видається, що теза про те, що травневі дні мають бути 
позначені окремим символом в суспільному уявленні, закріпилася. 
Тож у переддень 9 Травня 2014 року українському суспільству 
було запропоновано новий символ. Таким символом, що його було 
запропоновано використати на офіційних заходах 8 та 9 травня, 
стала стилізована квітка червоного маку. Символ був репрезенто-
ваний як логотип, розроблений харківським дизайнером. Це зобра-
ження було описано як кола, що «нагадують слід від кулі, довкола 
якого розходиться кров». Проте стилізація цього логотипу під 
квітку маку та вживання на його позначення саме словосполучення 
«червоний мак» недвозначно пов’язує запропонований символ з 
вже майже сторічною європейською традицією використання цієї 
квітки та її зображень як символу скорботи та пам’яті за полеглими 
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на полі бою. Від початку квітку маку пов’язували з загиблими на 
полях І Світової війни. Проте згодом символ став використовува-
тися ширше і нині є одним з символів, що використовуються під 
час заходів з відзначення завершення ІІ Світової війни. Символ 
поширений у ряді країн як Європи, так і у США. Він не містить 
переможних конотацій і не пов’язаний з перемогою чи поразкою 
якоїсь конкретної армії чи країни.  

Цього року ряд заходів, пов’язаних з подіями ІІ Світової війни, 
на державному рівні доповнився ще одним елементом. Уперше 
Україна в особі новообраного Президента була запрошена та взяла 
участь у традиційному відзначенні висадки військ у Нормандії.           
6 червня 1944 року війська союзників висадилися на берегах 
Нормандії – з цього почалося відкриття Другого фронту проти 
нацистської Німеччини. А сама висадка стала найбільшою в світовій 
історії морською десантною операцією, в якій взяло участь близько 
150 тисяч військовослужбовців. Досі як правонаступника СРСР – 
представника одного з союзників на заходи з цієї нагоди традиційно 
запрошували з колишніх радянських республік лише Росію [14]. 

Таким чином можна констатувати, що попри збереження на 
нормативно-правовому рівні та на рівні слововжитку бравурно-
радянського словосполучення «День Перемоги» на офіційному 
рівні відбулося переакцентування у системі знаків з військових 
здобутків на пам’ять про полеглих. Загальний формат заходів та їх 
комплекс дещо наблизилися до європейського формату. Необхідно 
також зазначити, що ця зміна акцентів ніяк не відбилася нині на 
рівні нормативно-правових документів. Жодних офіційних рішень 
щодо застосування червоного маку як символу на офіційних 
заходах, пов’язаних з подіями ІІ Світової війни, не ухвалювалося. 
Проведення заходу «Перша хвилина миру» ніде, окрім плану заходів 
на 2014 рік, також не закріплена. Попри певні зміни, які мені вида-
ються позитивними та проєвропейськими, що цього року сталися у 
символіці і конотаціях, необхідно констатувати, що як і у попередні 
роки, система заходів, символів та сенсів, що пов’язана з важли-
вими, з точки зору пам’яттєвої політики як складової загальнодер-
жавної гуманітарної політики, подіями, і далі відзначаються 
ситуативним, одноразовим характером. Ці заходи та символи не є 
частиною продуманої системної загальнодержавної політики пам’яті 
і легко змінюються, залежно від змін у загальнополітичній ситуації, 



0  

 260 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4-5(72-73) 

що створює практично безмежне поле для маніпуляцій у одній з 
найбільш чутливих сфер – сфері ідей, символів та сенсів. 
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Юрій Ніколаєць 
 

ДЕМОГРАФІЧНА ДИНАМІКА  
НАСЕЛЕННЯ ГАЛИЧИНИ  

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1940-Х – 1950-Х РОКІВ 
 
Стаття містить аналіз демографічних процесів у Галичині у 

другій половині 40-х – 50-х років ХХ ст. Визначаються причини і 
характер міжетнічної взаємодії в умовах радянізації західно-
українських областей, а також вплив процесу десталінізації на 
формування поселенської структури населення регіону. 

Ключові слова: демографія, депортації, урбанізація, 
конфлікт, Галичина. 

Nikolaets Yuri. Demographic processes in Galicia during second 
half of 1940’s – 1950’s. 

The author of the given article analyses main aspects of demographic 
processes in Galicia during 1940’s– 1950’s. The researcher defined the 
reasons of ethnic development in the conditions of “sovietization” of west 
Ukrainian land and influence of the “destalinization” process on the 
settlement structures of the population of the region too.  

Key words: demography, deportation, urbanization, conflict, 
Galicia. 

 
Постановка проблеми. Після завершення Другої світової війни 

політична ситуація у західних областях УРСР і надалі залишалася 
надзвичайно напруженою через посилення процесу радянізації 
західноукраїнських земель та, відповідно, спротиву нововведенням 
радянської влади. Процес радянізації західноукраїнських областей 
супроводжувався змінами етнічної, етносоціальної та поселенської 
структури населення Галичини. Масовий характер боротьби, в тому 
числі й на теренах Галичини, добре організованих, озброєних, мо-
рально та ідейно стійких українських повстанських формувань, яких 
компартійна пропаганда зображувала «неорганізованими бандами», 
змусив провідних радянсько-партійних керівників поставити питан-
ня про боротьбу з ними на державний рівень [4, с.12]. Як засіб про-
тидії українським повстанцям широко застосовувалися депортації 
західноукраїнського населення. Зміцнення радянської влади на тери-
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торії Галичини також мало також забезпечуватися за рахунок 
спрямування на західноукраїнські землі відносно великої кількості 
партійних працівників різного рівня зі Східної України та Російської 
Федерації. Крім того, на переміщення населення протягом повоєн-
ного часу впливали масштабні заходи, спрямовані на відбудову 
промисловості та сільського господарства, а також на відновлення 
та покращення транспортних шляхів сполучення та збільшення жи-
тлового фонду. Тому міграції населення безпосередньо пов’язува-
лися не лише з його відтворенням, а й з перерозподілом радянським 
керівництвом робочої сили. При цьому регіональні зрушення в 
розміщенні населення УРСР відбивали основні тенденції розвитку 
продуктивних сил, їхньої географічної локалізації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти 
демографічної динаміки населення Галичини представлені у 
роботах І.Біласа, І.Монолатія, М.Панчука, В.Кучера, В.Сергійчука, 
О.Ленартовича, М.Чоповсього, Ю.Сливки, О.Малярчука, Л.За-
шкільняка тощо. 

Виклад основного матеріалу. Протягом 1939–1941 рр. та з 
1944 р. Галичина перебувала у складі УРСР, де 4 грудня 1939 р. 
було утворено Львівську, Дрогобицьку (нині входить до складу 
Львівської області), Станіславську (нині Івано-Франківську), Тер-
нопільську області (до 1944 р. Тарнопільську). До останньої також 
увійшли південні окраїни Волинського воєводства. Відповідно до 
означеного адміністративного поділу відбувалося й визначення 
кількості населення Галичини.  

Серед архівних матеріалів колишніх «секретних папок» ЦК 
КП/б/У, ознайомитися із якими дослідники дістали можливість 
лише з 1992 р., розміщено відомості про кількість населення облас-
тей, що входили до складу Галичини напередодні та відразу після 
завершення німецько-радянської війни. Так, на 1 липня 1941 р. 
кількість населення Львівської області становила 1608,5 тис. осіб, на 
1 квітня 1944 р. – 54,9 тис., Станіславської області, відповідно, – 
1472,4 тис. і 458 тис., Тернопільської – 1584,3 тис. і 980,1 тис. У 
Дрогобицькій області на 1 липня 1941 р. проживало 1300 тис. осіб, а 
на 1 квітня 1944 р. дані про кількість населення відсутні у цьому до-
кументі. Так само відсутні дані щодо кількості довоєнного та 
повоєнного населення Дрогобича, Львова та Станіслава. На 1 липня 
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1941 р. у Тернополі проживало 35,6 тис. осіб, а на 1 липня 1944 р. – 
10,5 тис. [8, арк.4] У іншому документі наведено дані про зміни 
кількості населення УРСР з 1 січня 1941 р. по 1 квітня 1946 р.: 
кількість населення Львівської області 1 січня 1941 р. становила 
1435,2 тис. осіб, а на 1 квітня 1946 р. – 1075 тис., Станіславської, 
відповідно, – 1462,3 тис. і 1086 тис., Тернопільської – 1575,8 тис. і 
1132 тис. [9, арк.2; 10, арк.2]  

Одним з найбільш зруйнованих унаслідок війни був Тернопіль. 
У 1944 р. році місто перебувало в епіцентрі активних бойових дій. 
Руйнування були настільки разючі, що на певний час обласний 
центр Тернопільської області було перенесено до Чорткова. У перші 
повоєнні роки відбувалося відновлення старих житлових районів, 
промислових та адміністративних споруд, заново було збудовано 
вокзал, театр, кінотеатри тощо. Роботи з реконструкції міста велися 
відповідно до генеральної схеми забудови, розробленої невдовзі 
після звільнення [7, с.135]. Прискореними темпами відбувалося від-
новлення житлових будівель, але темпи житлового будівництва все 
одно не відповідали потребам населення, частина якого проживала у 
непристосованих для проживання приміщеннях: на горищах і у 
підвалах.  

На стан етнонаціональної структури населення Галичини в пер-
ші повоєнні роки суттєво вплинули масові примусові переселення. 
Вони проводилися під різними приводами. Один з них декларувався 
як виселення родин учасників ОУН, УПА, УНРА у віддалені регіони 
СРСР. Цей процес було започатковано радянською владою одно-
часно з встановленням свого суверенітету на відповідних терито-
ріях. У січні 1944 р. Л.Берія видав розпорядження, згідно з яким усіх 
«виявлених підсобників» окупантів на території України необхідно 
було заарештовувати та «відправляти до Чорногорського спецтабору 
(ст. Чорногорські копальні Красноярського краю) для їх подальшого 
утримання». У березні того самого року постановою Державного 
Комітету Оборони СРСР «Про спеціальні заходи у західних облас-
тях України» органи наркомату внутрішніх справ зобов’язувалися 
«виселяти родини активних учасників ОУН, УПА і УНРА у віддале-
ні місцевості СРСР», а 5 квітня 1944 р. було затверджено «Інструк-
цію про порядок заслання членів родин оунівців та активних 
повстанців у віддалені райони Союзу РСР». У ній зазначалося, що 
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«висилці підлягають усі повнолітні члени сімей оунівців і активних 
повстанців, як заарештованих, так і вбитих при зіткненнях, а їх 
майно підлягає конфіскації… неповнолітні члени сімей направля-
ються разом зі своїми рідними…, висилку проводити у віддалені 
райони Краснодарського краю, Омської, Новосибірської й Іркут-
ської областей». На підставі цих постанов уже на початок 1945 р. із 
західних областей України було вивезено 30000 осіб, а лише у 
червні 1945 р. – ще 9615 сімей (24888 осіб) [6, с.212]. 

На виконання постанов Політбюро ЦК КП/б/У від 10 січня 
1945 р. «Про посилення боротьби з українсько-німецькими націо-
налістами у західних областях України» та від 24 березня 1945 р. 
«Про проведення обліку робітників і службовців на підприємствах 
промисловості, транспорту і в радянських установах західних об-
ластей УРСР» було заарештовано майже 14000 осіб та обліковано 
усіх сільських мешканців віком від 15 років. Усіх осіб, точне міс-
цезнаходження яких не було встановлено, автоматично зарахову-
вали до учасників антирадянських банд. Членів їх сімей виселяли 
до Сибіру, як «бандпособників». Виселення проводилося не лише 
за рішеннями центральних державних, але й місцевих каральних 
органів. Зокрема, за наказом Наркомату внутрішніх справ УРСР 
від 25 лютого 1946 р. посилювалося покарання за підтримку УПА 
– виселенню підлягали цілі села або значна частина їх жителів. На 
виконання цього наказу у Тернопільській області були виселені: з 
села Слобідка – 49 сімей (186 осіб), Бур’янівка – 10 сімей (32 осо-
би). У Дрогобицькій: з села Лисовичі – 463 сім’ї (2098 осіб), Руд-
ники – 472 сім’ї (2205 осіб), Стрильбич – 381 сім’я (1893 особи), 
Довге – 428 сімей (1784 особи), Дев’ятники – 218 сімей (880 осіб). 
З Жовківського району Львівської області з 10 січня по 15 березня 
1945 р. вивезли 202 сім’ї «бандитів та їх прихильників» [6, с.212].  

Реакція значної частини місцевих жителів на депортації була 
вкрай негативною. У доповідній записці секретаря Дрогобицького 
обкому КП/б/У Олексієнка про «обставини вбивства оунівськими 
бандитами» другого секретаря Ново-Стрелищанського райкому 
КП/б/У і вжитих у зв’язку з цим заходах зазначалося, що Стефанія 
Іванівна Блажків висловилася проти виселення сімей бандитів: «Ось 
зараз я дивилася, як збирали наших людей і виселяли їх, і мені згаду-
ються гестапівські методи розправи над населенням. Адже радян-
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ська влада виселяє і заарештовує ні в чому не винних людей. І коли 
припиниться це знущання над українським народом» [14, арк.36]. 

Вихід Червоної Армії влітку 1944 р. до лінії західного кордону 
УРСР, який було встановлено в 1939 р., поставив на порядок денний 
питання територіального розмежування між Польщею та УРСР. До 
осені 1944 р. після погодження питання про розмежування постала 
проблема українсько-польського населення, яке компактно прожи-
вало по обидва боки кордону. У таких умовах між урядом УРСР на 
чолі із М.Хрущовим і Польським Комітетом Національного визво-
лення (ПКНВ) на чолі із його головою Е.Осубкою-Моравським 9 ве-
ресня 1944 р. було підписано угоду про добровільне переселення 
українців Польщі до УРСР та поляків і євреїв з території Західної 
України до Польщі. Однак кількість переселенців з обох сторін на 
той час ще навіть не була встановлена [5, с.303].  

До квітня 1945 р. в Україну переселилися 28499 родин, які на-
лічували 107291 особу. Серед них були як особи, що переселялися 
добровільно, так і ті, хто полишив рідні місця під адміністративним 
тиском або зі страху перед репресіями, у тому числі й з боку форму-
вань Польської Армії Крайової та УПА. Проте з весни 1945 р. 
розпочався і до літа того року набув особливого поширення процес 
реевакуації. Розчарування «радянським життям», злидні та невла-
штованість, які супроводжували переселення, викликали так зване 
«зворотництво». Уповільнення темпів переселення, наростання 
«зворотництва» і протипереселенських настроїв змусили радянську 
та польську влади вдатися до більш жорстких способів переміщення 
населення. За даними звіту головного представництва УРСР з 
евакуації польських громадян з території західних областей України 
за період з 10 жовтня 1944 р. по 15 вересня 1946 р. кількість 
евакуйованих польських громадян становила 789982 особи, з яких з 
Тернопільської області 233617 осіб, зі Станіславської – 77930, 
Львівської – 218711, Дрогобицької – 115278 [6, с.217]. 

Входження Польщі до сфери впливу СРСР та масові приму-
сові переселення поляків протягом повоєнного часу викликали їх 
обурення, що, серед іншого, виявлялося у критичному ставленні до 
дій союзників по антигітлерівській коаліції, які, на думку частини 
поляків, призвели до послаблення Польщі. Згідно з спецповідо-
мленнями органів держбезпеки СРСР поширеними були твер-
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дження, що «якби не Англія, ми поляки жили б також у своїй 
державі, як і перед війною. Я дуже хотів би, щоб Англія отримала 
такий самий урок, як і Гітлер. І це може відбутися, якщо вона й 
надалі буде вести політику підбурення однієї держави проти іншої, 
як вона робить це до останнього дня. В силу цієї політики Англії 
доведеться випробувати на собі долю Польщі, Німеччини, Чехо-
словаччини та інших країн. Комуністи підберуться і зроблять в 
Англії радянську владу» [17, арк.14]. 

Незважаючи на запровадження радянською владою заходів, 
спрямованих проти «зворотництва», протягом 1947 р. до прикор-
донної смуги і до забороненої зони поблизу кордону спостерігалося 
масове переселення населення, «евакуйованого з Польщі» і роз-
селеного у тилових областях УРСР. За повідомленням прикордон-
них військ МВС Українського округу з березня по травень 1947 р. 
було затримано 271 сім’ю переселенців загальною кількістю 1044 
особи. Переважна більшість переселенців прибувала з Харківської, 
Ворошиловградської, Полтавської, Сталінської, Дніпропетровської, 
Одеської, Тернопільської областей. Значна кількість переселенців 
залишалася на постійне проживання у Самбірському, Старо-Сам-
бірському, Нижньо-Устрицькому та інших районах Дрогобицької 
області не зустрічаючи перешкод з боку місцевих рад. У процесі 
слідства було встановлено, що основною причиною еміграційних 
настроїв переселенців була незабезпеченість їх на місцях розселення 
житлом та чутки про те, що переселенці могли безперешкодно 
повернутися до Польщі. За даними УМВС Дніпропетровської 
області із 5637 сімей переселенців з Польщі на 15 травня 1947 р. 
залишилося лише 903 сім’ї, у Сталінській області із розселених у 
1945 р. 3044 сім’ї залишилося 1117, у Кіровоградській з 2812 сім’ї 
залишилося 444 [12, арк.52–53]. 

Примусове переміщення населення західноукраїнських облас-
тей супроводжувалося масовими порушеннями законності з боку 
радянських працівників різного рівня. Особливо у цій справі «від-
значалися» (крім спеціальних каральних загонів) так звані «уповно-
важені» правлячої партії. Перевищення влади виявлялося у спаленні 
чи руйнуванні житлових приміщень, незаконних арештах, побиттях 
колгоспників. Судами республіки за 1946 р. засуджено за перевище-
ння влади 560 осіб, у другому півріччі – 360 осіб. Серед засуджених 
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у західноукраїнських областях 41% становили уповноважені райрад 
і райкомів КП/б/У, 47% – члени і кандидати у члени ВКП/б/, у 
східних областях 70% становили голови колгоспів і сільрад і 21% – 
члени і кандидати у члени ВКП/б/. Наприклад, уповноважений рай-
кому у одному із районів Львівської області Дайвов був залучений 
до вербування молоді для роботи на промислових підприємствах і 
забезпечував виконання поставленого перед ним завдання силою 
зброї. У разі відмови підписати угоду брав людей під варту. Люди 
перебували під вартою 2–3 доби і були звільнені прокурором [13, 
арк.34–35]. Спостерігалося багато випадків, коли тим, хто не бажав 
переселятися, розбирали їхні будівлі. Як правило, рішення про 
переселення ухвалювалося на загальних зборах колгоспників під 
тиском місцевої адміністрації, а пізніше на підставі колективності 
рішення окремим особам, які не бажали переселятися, відмовляли у 
проживанні на попередньому місці [25, арк.40–42]. 

У другій половині 1940-х – на початку 1950-х років розгор-
нулося масштабне переміщення жителів Галичини для виконання 
різного роду робіт на підприємствах Донбасу та колгоспах Ізмаїль-
ської, Миколаївської, Одеської, Запорізької та Дніпропетровської 
областей. У 1949 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР 
від 30 червня 1949 р. до колгоспів Ізмаїльської, Миколаївської, 
Одеської, Запорізької та Дніпропетровської областей, що відчували 
гостру нестачу працівників сільського господарства, було пересе-
лено 14 тисяч сімей колгоспників та одноосібних селян з північних 
та західних областей УРСР [15, арк.3].  

У повідомленні про хід розселення і господарсько-побутового 
облаштування переселенців із західних областей України у рад-
госпах Ворошиловградської області станом на 25 травня 1950 р. 
завідувача сільгоспвідділу обкому КП/б/У Ф.Мажари зазначалося, 
що області виходу не забезпечували переселенців будинками-
зрубами чи лісоматеріалами для будівництва нових будинків              
[15, арк.169–170]. 

Згідно із даними таємної довідки правоохоронних органів від 
23 січня 1950 р. про виконання планів переселення за 1949 р., яка 
надійшла до ЦК КП/б/У, під час відбору та відправки переселенців 
часто відправляли сім’ї, що мали у своєму складі лише одну праце-
здатну особу, сім’ї, що не мали навичок ведення сільського 
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господарства. У Тернопільській області мали місце випадки непра-
вильних видач і оформлень переселенських квитків та одноразової 
грошової допомоги, заповнення документів для перевезення пере-
селенців, що створювало плутанину під час розселення їх на 
місцях поселення [15, арк.8–18].  

Обурення переселенців викликало те, що голови колгоспів та 
сільських рад з Галичини всіляко уникали переїзду до південних 
регіонів України [21, арк.210]. Унаслідок незадовільного господар-
ського облаштування переселенців протягом 1949–1951 рр. з півден-
них областей вибуло 14,9 % до кількості прибулих [22, арк.28-34]. За 
даними довідки від 10 вересня 1952 р. начальника Управління 
переселення південних районів Головного переселенського упра-
вління при Раді Міністрів СРСР М.Аксенова з 1949 р. по 1951 р. з 
місць вселення вибуло 11363 сім’ї. З них 2125 сімей перейшли до 
роботи у промисловості. Проведена у травні–червні 1952 р. пере-
вірка показала, що переселенців вибуло більше, аніж зазначалося у 
державній звітності. Так, за період 1949–1951 рр. за звітами 
поселенських управлінь при Раді Міністрів УРСР вибули 11363 
сім’ї, а за даними перевірки – 15824 сім’ї. За даними звітів у півден-
них областях нараховувалася 52291 сім’я переселенців, а за даними 
суцільної перевірки тільки 47882 сім’ї [22, арк.59–60]. Значна 
кількість переселенців підселялася до сімей місцевих колгоспників 
[23, арк.45]. 

У доповідній записці про хід відправки переселенців до пів-
денних областей УРСР завідувача сільськогосподарського сектору 
ЦК КП/б/У Мальцева зазначалося, що незадовільне виконання 
плану переселення зумовлене поверненням частини переселенців з 
Херсонської області і їх розповідями про стан справ на новому 
місці, що збільшувало кількість тих, хто відмовлявся переселятися 
[15, арк.302–308]. Уповноважені ЦК КП/б/У у справі переселення 
зазначали, що основним «недоліком у роботі з переселенцями» 
стало несвоєчасне отримання інформації особами, які мають бути 
переселені, від тих, хто це зробив раніше, про складні умови життя. 
Саме тому частина переселенців поверталася до місць попереднього 
перебування, часто пояснюючи це необхідністю збирання врожаю. 
Недопустимим, на думку уповноважених, для місцевих керівників, 
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що опікувалися переселенням, було встановлення черговості у зби-
ранні врожаю та переселенні селян [16, арк.51].  

Поверненню виселених жителів Галичини мав також пере-
шкоджати перерозподіл їхньої власності, в тому числі й житлових 
будинків. У доповідній записці «Про наявність у західних областях 
нереалізованого майна репресованих осіб» від заступника завідувача 
сільгоспвідділу ЦК КП/б/У Федченка на ім’я секретаря ЦК КП/б/У 
Кириченка зазначалося, що на 1 лютого 1951 р. у Тернопільській об-
ласті було 4725 будинків та 4756 дворових будівель репресованих 
осіб, які оцінювалися у 10552000 руб., у Дрогобицькій – 4585 будин-
ків та 5068 дворових споруд на суму 9582000 руб, у Станіславській – 
4441 будинок та 3275 дворових будівель на суму 6983000 руб., у 
Львівській – 4114 будинків та 5721 дворова споруда, оцінені у 
12253000 руб. Внаслідок високої оцінки цього майна колгоспи від-
мовлялися його купляти., а тому велика частина будівель через 
відсутність догляду руйнувалася. Після відповідного рішення ЦК 
КП/б/У майно репресованих господарств було взято на облік фінан-
совими відділами і частина його реалізована для покриття забор-
гованості колгоспів. Частина конфіскованого майна репресованих 
жителів передавалася колгоспам та іншим організаціям. Частина 
жителів Галичини була виселена як особи, що «вели паразитичний 
спосіб життя». На зборах деякі колгоспники відгукувалися пози-
тивно щодо виселення таких осіб, особливо це стосувалося сектантів 
із Свідків Єгови [19, арк.12]. До осіб, що «вели паразитичний спосіб 
життя» та підлягали виселенню, зараховували також куркулів. Про 
кількість їхніх господарств на території Галичини у 1951 р. може 
свідчити довідка про кількість розглянутих справ на виселення 
куркулів із західноукраїнських областей від 30 березня 1951 р. У 
Дрогобицькій області таких справ було 129, у Львівській – 214, у 
Станіславській – 116, у Тернопільській – 417 [19, арк.5]. 

Економіка Західного регіону міцно прив’язувалася до еконо-
міки України і СРСР в цілому. У рамках цього процесу відбувалося 
проведення колективізації та переміщення до західноукраїнських 
областей працівників зі Східної України та Російської Федерації. По 
мірі зміцнення радянської влади на території Галичини запроваджу-
вався колгоспний лад. Процес колективізації також ставав одним із 
чинників, що впливав на поселенську структуру населення регіону. 
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На 15 травня 1950 р. у складі 7264 колективних господарств було 
примусово об’єднано 4866775 працівників [11, арк.2]. У Львівській 
області завершено суцільну колективізацію весною 1950 року, коли 
у колгоспи було об’єднано 154,7 тис. господарств (97,5 %). За 
станом на 10 травня 1951 р. у області нараховувалося 568 колгоспів, 
у тому числі 246 збільшених, у складі яких об’єдналися 617 дрібних 
колгоспів [11, арк.2]. На судовому засіданні процесу над бійцями 
УПА у м.Стрий і Дрогобич у 1951 р. зазначалося, що завершення 
масової колективізації сільського господарства в західноукраїнських 
областях – це нищівний удар по ворожих планах українських бур-
жуазних націоналістів і їх хазяїв – англо-американських імперіа-
лістів [20, арк.180]. Однак трудова дисципліна у більшості колгоспів 
Львівської області була на надзвичайно низькому рівні. 37 % 
працездатних без дозволу правління колгоспу працювали на під-
приємствах районних центрів [18, арк.11–12]. 

Переміщення населення Галичини відбувалося також у рамках 
здійснення оргнаборів. Відповідно до народногосподарського пла-
ну організований набір робітників у промисловість у Львівській 
області на 1953 р. становив 8750 осіб і окремим рішенням Ради 
Міністрів УРСР на сезонні роботи в лісову промисловість – 1100 
осіб. За 1953 р. з Львівської області було відправлено на постійну 
роботу у промисловість 6197 осіб, або 70,8 % до плану, та на сезон-
ні роботи у лісову промисловість 612 осіб, або 55,6 % до плану [26, 
арк.1–2]. Невиконання плану організованого набору робітників для 
народного господарства пояснювалося тим, що ряд виконкомів ра-
йонних Рад депутатів трудящих і райкомів КП України недооціни-
ли важливість своєчасного виконання плану, а також непідгото-
вленістю підприємств до прийому працівників і відсутністю 
відповідної турботи щодо працевлаштування робітників по 
прибутті їх до місця роботи.  

Попри це зазначимо, що Рада Міністрів УРСР неодноразово 
ставила питання про заборону переселення працівників із УРСР до 
інших республік. Однак не зважаючи на це в рамках проведення 
оргнаборів у 1956 р. було направлено з УРСР до інших регіонів 
69698 осіб, у 1957 р. передбачалося вивезення 64500 осіб. У той же 
час до України планувалося переведення 7800 працівників з 
Болгарії, що РМ УРСР визнала недоцільним [29, арк.87]. 
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Поряд із переміщенням працівників із Галичини до інших 
областей УРСР та СРСР до регіону прибували керівні працівни-
ки, працівники правоохоронних органів, освіти, науки та ку-
льтури. Не применшуючи значення адміністративних заходів у 
зміцненні радянської влади і продовженні «соціалістичних пере-
творень», Кремль відводив головну роль розбудові репресивно-
каральних та військових структур. Після Другої світової війни 
кількісний склад цих структур у західних областях швидко 
зростав. Наприкінці 1944 р. у регіоні було дислоковано 26304 
військовослужбовців внутрішніх військ, у тому числі дві 
стрілецькі дивізії, 4 полки і 13 бригад. Окрім того, з Північного 
Кавказу було перекинуто 2 стрілецькі бригади чисельністю 5236 
осіб, танковий батальйон та 5 бронепоїздів. Між лютим 1944 р. і 
січнем 1946 р. проти УПА було проведено 39777 каральних опе-
рацій, внаслідок чого убито 103,3 тис., заарештовано – 135,1 
тис. осіб, затримано дезертирів та тих, хто ухилявся від військо-
вої повинності і примусових робіт, – 97 тис. осіб. Разом з цим 
упродовж 1944–1951 рр. із Західної України було депортовано 
65906 родин у складі 203662 осіб [2, с.391]. У західних областях 
України, де до Другої світової війни населення російської 
національності становило десяті частки відсотка, протягом 
другої половини 1940-х та протягом 1950-х років його кількість 
зросла до 5 % (близько 330 тис. осіб) [6, с.220]. У 1955 р. 
українці становили 44,2 % населення Львова, росіяни – 35,6 %, 
євреї – 7,3 %, поляки – 2,3 % [1, с.336].  

При цьому радянське керівництво вживало комплекс заходів 
для перешкоджання поверненню спецпоселенців, виселених з Га-
личини, до рідних осель. Крім того, різного роду перепони стави-
лися й на шляху повернення колишніх членів ОУН та УПА до 
регіону після відбуття ними покарання у вигляді позбавлення волі. 
У грудні 1948 р. міністр внутрішніх справ УРСР Т.Строкач пору-
шив клопотання про довічне поселення всіх виселених із Західної 
України, «терміни заслання яких у рішеннях Особливої Наради 
при Міністерстві державної безпеки УРСР не визначені». Йшлося 
про 41682 родини у складі 115471 особи. Наголошуючи, що, 
враховуючи оперативну обстановку у західних областях УРСР та 
виселення родин «бандитських і націоналістичних елементів», яке 
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проводилося на основі постанови Ради Міністрів СРСР № 3728–
1524 від 4 квітня 1948 р., Т.Строкач повідомляв, що МВС УРСР 
вважає «недоцільним повернення до місць попереднього прожи-
вання виселених оунівців». 6 квітня 1950 р. Рада Міністрів СРСР 
таємною постановою скасувала терміни заслання виселених за 
1944–1949 рр. осіб і встановила, що всі вони переселені навічно. 
На виконання цієї постанови 15 квітня 1950 р. Міністерство 
внутрішніх справ СРСР видало наказ «Проголошення виселенцям-
оунівцям щодо мешкання їх навічно у спецпоселеннях» [2, с.392]. 

З іншого боку, у документах органів держбезпеки, в яких аналі-
зувалися настрої населення, зазначалося, що зміна місця прожи-
вання частиною західноукраїнського населення мотивувалася неба-
жанням у разі війни жити у прифронтовій смузі на західноукраїн-
ських землях. Страх перед можливим початком бойових дій 
змушував людей замислюватися над переїздом до більш віддалених 
східноукраїнських земель, які на випадок війни потрапили б під 
удар пізніше або могли б взагалі уникнути його. Так, доцент 
Львівського політехнічного інституту В.С.Ракіта у розмові із 
колегами зазначив, що «ми стоїмо на порозі війни із Америкою. 
Катастрофа ось-ось відбудеться. А ми начебто свідомо йдемо на це і 
свідомо провокуємо війну. Я не певен, що ми самі перші не почнемо 
її. Європа шалено озброюється. Ми також». Науковий співробітник 
бібліотеки при Львівському філіалі АН УРСР Павловський висловив 
думку, що «ситуація складається так, що війна довго не примусить 
чекати. Йде шалена гонка озброєнь з тієї і з іншої сторони, свого 
роду змагання, хто швидше і більше зробить – ми чи американці. 
Правда у них немає людей, але за хліб і гроші вони знайдуть і 
людей». Працівник облторгу Щербаков з обуренням вказував, що 
«нам швидше війну забезпечать, аніж переоцінку і зниження цін. 
Наш уряд зараз збирає буквально всі копійки на озброєння країни, 
навіть на військових накладено податок». Продавець магазину по 
вул. Шпитальній, 8 Райбах, місцевий єврей, оцінюючи постанову 
Ради Міністрів про прибутковий податок як про ознаку війни, 
заявив: «Напевне у кишені радянського уряду не густо, якщо до-
бралися вже до своєї єдиної опори – армії». Архітектор облпроекту 
місцевий українець Н.В.Микула вказував, що «війна невідворотна і 
буде розв’язана нами на Заході. Радянському Союзу потрібна 
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німецька промисловість, оскільки своя не забезпечує зростаючих 
потреб техніки. Якщо Америка не зможе дати відсічі, коли СРСР по-
чне прибирати до рук Західну Німеччину, то пізніше їй важко буде 
боротися із Радянським Союзом» [17, арк.8–12]. Водночас особи, які 
співробітничали з УПА, виявляли надію на початок війни між СРСР 
та США, внаслідок якої може бути утворена вільна Українська 
держава [24, арк.1–7]. Студент 4-го курсу політехнічного інституту 
І.О.Мармуш, місцевий українець, згідно із спецповідомленнями 
органів держбезпеки, говорив, що «у випадку війни необхідно 
сховатися з метою ухилення від служби в армії і можливого арешту, 
оскільки перед початком війни всіх підозрілих осіб будуть зааре-
штовувати. Добре було б після початку війни зв’язатися із підпіллям 
ОУН у Львові або виїхати у свій район і створити організацію ОУН 
для ведення боротьби проти радянської влади». А студент Львів-
ського університету Лупак, місцевий українець, сказав: «Обстановка 
напружена, війна може початися і перекинутися на Захід, доля 
місцевих людей у зв’язку з цим дуже сумна, вони не впевнені у 
завтрашньому дні» [17, арк.14].  

Варто зазначити, що уявлення про характер бойових дій у 
середовищі українського населення практично до кінця 1950-х 
років мало чітку установку, що уникнути участі у бойових діях 
можна за рахунок проживання у віддалених від епіцентру війни 
районах. Усвідомлення руйнівної сили термоядерної війни було не 
досить поширеним. Пересічні люди на той час в основному ще не 
розуміли, що третя світова війна може призвести до загибелі 
всього людства. Це розуміння прийшло пізніше, під впливом 
протистояння під час так званої Карибської кризи. 

Смерть Й.Сталіна викликала боротьбу за владу у вищих еше-
лонах радянської країни. Причому ситуація в Галичині у проти-
стоянні використовувалася як засіб тиску на політичних опонентів. 
Після смерті Й.Сталіна Л.Берія ініціював схвалення ЦК КПРС 
цілої низки постанов соціально-політичного характеру, насамперед 
стосовно окремих республік, що дало підставу розглядати їх як по-
чаток «десталінізації» та реформування радянської системи. У 
реалізації своїх планів він відводив особливу роль західним 
областям УРСР: у регіоні акумулювався значний протестний по-
тенціал. Не випадково ця тема була визначальною не тільки в 
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доповідних записках Л.Берія, а й у його діях як до, так і після 
схвалення постанови президії ЦК КПРС від 26 травня 1953 р. про 
політичну і господарську ситуацію в західних областях України. У 
постанові ЦК КПРС було насамперед підтверджено неефекти-
вність колгоспів, які «мають низькі доходи, що, своєю чергою, 
понижує матеріальний добробут колгоспників», які до того ж об-
кладаються непомірними податками, без врахування економічного 
стану колгоспів та сільського населення. На підтвердження різкого 
зростання незадоволення населення радянською дійсністю у поста-
нові зазначалося, що «тільки за три місяці 1953 року воєнною 
цензурою конфісковано близько 195 тис. листів, адресованих за 
кордон із західних областей України, які містять негативні висло-
влювання про діяльність місцевих органів влади». Про виняткове 
значення західних областей України в реалізації програми Л.Берії 
засвідчують також його спроби змінити тактику боротьби з підпіл-
лям на чолі з ОУН. Проблема припинення збройного протистояння 
та спроба «пацифікації» Галичини розглядалися у контексті 
усунення перекручень у національно-релігійній політиці та посла-
блення економічного тиску [2, с.403]. Розстріл Л.Берія та подальша 
боротьба за владу у сфері вищого партійного керівництва СРСР 
привели до посилення процесу десталінізації, який, поміж іншого, 
супроводжувався амністією частини в’язнів та знаттям режиму 
спецпоселень з більшості категорій спецпоселенців. 

Після ХХ з’їзду КПРС у другій половині 1950-х років органи 
держбезпеки відзначали збільшення кількості амністованих колишніх 
вояків УПА, які відбули покарання і поверталися до місць постійного 
проживання у Галичині. Тільки до Львівської області у 1956 р. по-
вернулося близько 7000 чол., засуджених за антирадянську діяльність. 
Повернення величезної кількості колишніх оунівців створювало 
напружену обстановку у ряді районів західноукраїнських областей у 
зв’язку із їх працевлаштуванням і забезпеченням житлом, оскільки у 
їхніх колишніх будинках були розміщені переселенці з Польщі, 
Чехословаччини, актив колгоспників, адміністративні і культурно-
просвітницькі заклади. Крім того, значна частина будинків була 
розібрана під час переселення колгоспників у східні райони. Частина 
місцевих жителів висловлювалася проти повернення оунівців, висло-
влюючи незадоволення поверненням убивць. Натомість частина тих, 
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хто повернувся, активно виступала проти місцевих активістів, іноді 
вдаючись до погроз та насильства із підпалами будівель та майна. 
Траплялися випадки, коли амністованих виганяли із сіл, погрожували 
помстою за вбивства родичів. В окремих селах радянський актив 
просив озброїти їх для захисту від амністованих [27, арк.88]. З Терно-
пільської області за станом на 15 жовтня вибуло 1519 чол., які 
повернулися з місць позбавлення волі, але були вороже зустрінуті 
односельцями через вбивство у минулому їх родичів [28, арк.46]. На  
1 липня 1956 р. у Дрогобич повернулися з спецпоселень 4473 осіб, з 
яких 3529 почали працювати, 664 працездатних не приступили до 
роботи. На 20 жовтня 1956 р. з місць ув’язнення та висилки до 
Тернопільської області повернулося 9872 особи. З-серед прибулих 
виїхали за межі області 1743 особи [28, арк.86]. 

Відповідно до інформації про «хід роботи по видворенню з об-
ласті колишніх учасників ОУН» секретаря Станіславського обкому 
КП України Я.Лисенка від 23 квітня 1957 р. згідно із розпоряджен-
ням ЦК КПУ у Станіславській області була створена обласна комі-
сія, яка протягом січня–лютого 1957 р. переглянула всі кримінальні 
справи на колишніх учасників ОУН, що повернулися з місць 
ув’язнення, та прийняла рішення повернути до місць ув’язнення 67 
осіб і виселити за межі західноукраїнських областей 369 осіб. Щодо 
першої категорії матеріали надіслано на 59 осіб, з яких затверджено 
17 осіб на повернення їх для відбуття строку покарання, 38 осіб було 
переведено до другої категорії і на 4 осіб ще не отримано рішення. 
На 8 осіб не надсилалися матеріали через те, що вони повністю від-
були строк покарання. З першої категорії, яких центральна комісія 
затвердила 17 осіб, повернулося до місць ув’язнення 11 осіб, виселе-
но за межі УРСР 2 особи і 4 особи оголосили в розшук. Щодо другої 
категорії республіканська комісія затвердила до виселення за межі 
області 347 осіб і ще переведених з першої категорії 38 осіб, що 
разом становило 385 осіб. З 385 осіб виїхало за межі області вна-
слідок переселення 28 осіб, за оргнабором – 39, самостійно – 149, за 
скоєні злочини було заарештовано 7 осіб, залишено для оперативної 
роботи 15 осіб. На 20 квітня 1957 р. у області залишалося 147 осіб, 
які підлягали виселенню [30, арк.14–15]. 

За інформацією секретаря Тернопільського обкому КПУ В.Ли-
сенка про проведену роботу серед колишніх оунівців, що повер-
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нулися з ув’язнення, у січні 1957 р. спецкомісія вирішила виселити 
за межі області 305 осіб, з яких республіканською комісією було 
затверджено рішення стосовно 260 осіб. Три особи категорично 
відмовлялися виїжджати, мотивуючи своє рішення повним 
відбуттям покарання і вимагаючи «показати закон, на основі якого 
їх примушують переселитися із рідних сіл». Сім осіб від виїзду не 
відмовилися, але область не залишили, постійно змінюючи місце 
проживання. Партійно-радянський актив вимагав вжити заходів 
для переселення цих осіб, оскілки «вони негативно впливають на 
нестійких колгоспників» [30, арк.16–17]. 

До районів Львівської області спецпоселенці поверталися без 
довідок про їх звільнення, заявляючи, що таких довідок їм не вида-
вали. До Турківського району повернулося 226 осіб, значна частина 
яких відмовлялася їхати за оргнабором до східноукраїнських об-
ластей. У багатьох випадках колишнім спецпоселенцям поверталися 
їхні будинки та худоба. Під час розгляду питань щодо повернення 
майна у судах навіть ухвалювалися рішення про виселення шкіл, 
медпунктів, сільрад та інших закладів на користь колишніх спецпо-
селенців. У ряді випадків такі рішення підтримували місцеві органи 
влади [27, арк.107–111]. 

Повернених колишніх оунівців з місць позбавлення волі місцеві 
колгоспники, радянський та партійний актив, а також особи, які 
брали участь у боротьбі з УПА, і сім’ї, де було вбито родичів, зустрі-
чали вкрай вороже. Разом з цим фіксувалисяі випадки, коли тих, хто 
повертався з місць позбавлення волі, зустрічали як великомучеників, 
оточуючи їх повагою та турботою. У ряді випадків особи, які повер-
нулися з ув’язнення, шляхом шантажу, погроз, а іноді за «добро-
вільною домовленістю» захоплювали конфісковані у них будинки і 
вимагали повернення вилученого у них майна [28, арк.89]. 

Радянські керівники зазначали, що частина сімей була висе-
лена на спецпоселення внаслідок заходів у відповідь на дії УПА, 
конкретних звинувачень цим людям висунуто не було. Вирішення 
питання повернення колишніх спецпоселенців на територію Гали-
чини навіть наприкінці 1950-х років вбачалося у відміні спец-
поселень із забороною повертатися на територію Західної України 
і одночасною забороною повернення колишнім спецпоселенцям 
майна, що свого часу їм належало. 
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У пропозиціях про порядок розгляду справ на осіб, які перебу-
вали на спецпоселеннях у віддалених районах СРСР, завідувача ад-
міністративного відділу ЦК КПУ М.Кузнецова від 16 січня 1958 р. 
зазначалося, що за період з 1944 по 1952 рр. з території західно-
українських областей було виселено на спецпоселення 203662 
особи, у тому числі учасників ОУН, бандпособників та членів їх 
сімей – 182643 осіб, куркулів та членів їх сімей – 12135, єговістів та 
членів їх сімей – 8984. Станом на 1 січня 1958 р. з них до західно-
українських областей повернулося з місць спецпоселень 13994 
особи, звільнених в основному за рішеннями судових органів. Крім 
того, на основі Указів Президії ВР СРСР і постанов РМ СРСР, вида-
них протягом останніх трьох років, була звільнена з спецпоселень 
частина осіб цієї категорії без права повернення до західно-
українських областей (учасники Великої Вітчизняної війни та члени 
їх сімей, члени сімей загиблих на фронтах, викладачі навчальних 
закладів і члени їх сімей, члени сімей нагороджених орденами і 
медалями СРСР і жінки, які вийшли заміж за неспецпоселенців). У 
місцях спецпоселень на момент укладення документа залишалося 
орієнтовно 150000 осіб. Лише за 1957 р. надійшло 27000 заяв про 
звільнення із спецпоселень. Завідувач адміністративного відділу ЦК 
КПУ М.Кузнецов зазначав, що беручи до уваги позитивне ставлення 
до праці частини колишніх спецпоселенців, доцільно видати Указ 
Президії ВР СРСР, яким надати право виконкомам Волинської, Дро-
гобицької, Закарпатської, Львівської, Рівненської, Станіславської, 
Тернопільської і Чернівецької обласних рад депутатів трудящих 
розглядати питання про зняття обмежень у справі спецпоселення 
осіб, які зарекомендували себе позитивно у місцях спецпоселень на 
виробництві; видати постанову РМ СРСР про порядок застосування 
цього Указу із визначенням права ухвалювати рішення про 
звільнення із спецпоселень без обмеження місця проживання або без 
права повернення до Волинської, Дрогобицької, Закарпатської, 
Львівської, Рівненської, Станіславської, Тернопільської і Черніве-
цької областей. А осіб, які порушили це обмеження, видаляти у ад-
міністративному порядку. За даними М.Кузнецова на 1 січня 1958 р. 
до західноукраїнських областей повернулося із місць позбавлення 
волі понад 57000 осіб, раніше засуджених за співробітництво з ОУН 
[31, арк.9–10]. 
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Указом Президії Верховної Ради СРСР від 19 травня 1959 р. 
про зняття обмежень у справі спецпоселення і звільнення з-під 
адміністративного нагляду органів МВС пособників націоналісти-
чного підпілля та членів їх сімей встановлювалося, що зняття 
обмежень не зобов’язує повертати їм конфісковане майна і право 
повернення на попереднє місце проживання. Протягом 1959 р. 
відзначалося багато фактів, коли спецпоселенці після повернення 
самовільно займали будинки та земельні ділянки, що колись їм 
належали, та погрожували сільським активістам, яким були 
передані ці будинки. Крім того, колишні спецпоселенці подали 
багато заяв про повернення раніше конфіскованого у них майна. 
Все це, на думку радянських урядовців, негативно відбивалося на 
трудовій активності колгоспників. Тому керівники місцевих 
обкомів партії звернулися до ЦК КПУ із проханням заборонити 
повернення спецпоселенців. Свою думку вони мотивували 
відсутністю житлової площі для них та наявністю достатньої 
кількості робітників, що не дозволяло забезпечити роботою осіб, 
які поверталися із спецпоселень [32, арк.35]. 

У листі Голови Президії Верховної Ради СРСР К.Ворошилова 
та Секретаря Президії Верховного Суду СРСР М.Георгадзе від 24 
жовтня 1959 р. на ім’я голови КДБ при Раді Міністрів СРСР Шеле-
піна зазначалося, що відповідно до постанов уряду СРСР з Львів-
ської області протягом 1944–1951 рр. було виселено 14876 сімей у 
складі 39959 осіб, з них сімей бандитів-терористів 12279 осіб, сімей 
засуджених бандитів ОУН та «бандпособників» – 13693 особи, 
сімей бандитів і зрадників – 12740 осіб, сімей єговістів 863 особи, 
сімей куркулів – 384 особи. У зв’язку з Указами Президії Верховної 
Ради СРСР про зняття судимості, починаючи з 1956 р. до Львівської 
області повернулося 2308 сім’ї у складі 6504 осіб. Указом Президії 
Верховної Ради СРСР від 19 травня 1958 р. передбачалося, що спец-
поселенці могли повертатися в місця, звідки вони були виселені, 
тільки за дозволом місцевих рад. Але спецпоселенці поверталися, як 
правило, цілими сім’ями і тільки після повернення зверталися за 
дозволом на право проживання у цих місцях. Місцеві органи не 
могли перешкоджати поверненню спецпоселенців тому, що законо-
давець, забороняючи повертатися в місця, з яких вони були висе-
лені, не встановив відповідальності за самовільне повернення. 
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Траплялися випадки, коли колишні спецпоселенці захоплювали 
житлові та інші приміщення, у зв’язку з чим міліція та органи проку-
ратури виселяли їх у адміністративному порядку [32, арк.39].  

Наприкінці 1950-х років деякі спецпоселенці, які ще перебували 
у місцях спецпоселень, писали листи колгоспникам, в яких вимагали 
звільнити їхні будинки, тому що вони зняті з обліку спецпоселення і 
незабаром мають повернутися до рідних сіл. У зв’язку з цим секре-
тар Львівського обкому КП України М.Лазуренко у травні 1959 р. 
звернувся до ЦК КПУ із проханням вирішити це питання шляхом 
встановлення відповідальності за самовільне повернення спецпосе-
ленців у місця, звідки вони були виселені [32, арк.40]. 

В окремих областях УРСР (особливо у Тернопільській, Стані-
славській, Рівненській) в умовах масового повернення колишніх 
спецпоселенців та неврегульованості питання повернення їм майна 
та житлових приміщень великого розмаху набуло самовільне буді-
вництво житла. На громадських землях колишніх хуторів Буча-
цького, Підгаєцького та Заложцівського районів Тернопільської 
області самовільні забудовники створили цілі населені пункти. Не 
маючи у своєму розпорядженні підстав для боротьби з самовільни-
ми забудовниками, сільські ради змушені були звертатися до наро-
дних судів із заявами про притягнення винних до кримінальної від-
повідальності за самоуправство. Але й суди у вирішенні цих справ 
були обмежені санкцією ст. 154 КК УРСР, яка передбачала можли-
вість застосування до засуджених виправно-трудових робіт на 
строк до 3-х місяців або штраф до 300 крб. Постанови про знесення 
самовільно збудованих будинків та інших споруд суди не вправі 
були затверджувати, оскільки це не було передбачено законом. 
Враховуючи увагу правлячої партії та уряду до справи планового 
житлового будівництва як у містах, так і інших населених пунктах, 
про що було зазначено в Постанові ЦК КП України і Ради Міні-
стрів УРСР від 9 грудня 1958 р. № 1745 «Про заходи по поліпшен-
ню справи планування і забудови населених пунктів Української 
РСР», голова Верховного Суду УРСР Ф.Глух вважав за необхідне 
затвердити Постанову Ради Міністрів УРСР «Про боротьбу з 
самовільним будівництвом у сільській місцевості». За своїм зміс-
том ця постанова мала в основному відповідати змістові Постанови 
РНК УРСР від 26 вересня 1940 р. «Про боротьбу з самовільною 
забудовою земельних ділянок у містах і селищах міського типу»        
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№ 1440, яка передбачала адміністративний порядок вирішення 
спорів про самовільні забудови. Відведення земельних ділянок, 
керівництво і контроль справою будівництва сільських населених 
пунктів згідно з чинним Положенням «Про порядок відведення 
земельних ділянок під забудову сільських населених пунктів 
Української РСР», затвердженого Постановою Ради Міністрів 
УРСР від 28 травня 1947 р. № 765, здійснювали виконавчі коміте-
ти сільських і районних рад депутатів трудящих. Отже, на думку 
Ф.Глуха, лише до їх компетенції могло належати вирішення 
питань щодо правомірності зведення будівель та вжиття заходів 
до осіб, які порушили встановлений порядок забудови сільських 
населених пунктів. У проекті постанови «Про боротьбу з само-
вільним будівництвом у сільській місцевості» зазначалося, що 
споруди, збудовані після ухвалення відповідної постанови без до-
зволу виконкомів місцевих рад, мали бути знесені, а їх мешканці 
виселені у адміністративному порядку. Рішення про знесення 
самовільно збудованих будівель і виселення мали ухвалювати 
виконкоми сільських рад. Рішення сільрад набували б чинності 
тільки після їх затвердження виконкомами районних рад. На 
добровільне звільнення приміщень відводилося у проекті до 2 мі-
сяців. Особи, що самовільно захопили земельні ділянки для буді-
вництва, мали бути оштрафовані на суму до 2000 крб. Штраф мав 
накладатися рішенням виконкому сільради. Це рішення про-
понувалося оскаржувати до виконкому районної ради протягом              
1 місяця [33, арк.14–18]. 

У доповідній записці прокурора УРСР Д.Панасюка від 7 лютого 
1959 р. зазначалося, що проведеною Прокуратурою УРСР пере-
віркою встановлено, що в ряді районів Тернопільської області мали 
місце численні факти порушення постанови Ради Міністрів УРСР 
від 27 березня 1957 р. № 290 «Про заходи забезпечення виконання 
плану будівництва в колгоспах Української РСР на 1957 рік» та 
постанови ЦК ВК П/б/ і РНК СРСР від 27 травня 1939 р. № 740 
«Про заходи охорони громадських земель колгоспів від розба-
зарювання». У Тернопільській області налічувалося 3172 хутори, з 
яких 537 рішенням виконкому обласної Ради депутатів трудящих від 
4 липня 1958 р. визнано населеними пунктами, а також ще 2365 ху-
торів, в яких налічувалося 6221 господарство, що підлягали зселен-
ню. Така велика мережа хуторів, на думку Д.Панасюка, розкиданих 



 

 281 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

серед колгоспних ланів, часто на значній відстані від сіл, вносила 
дезорганізацію в роботу колгоспів і позбавляла місцеві партійні та 
радянські органи можливості забезпечити правильне колгоспне 
землекористування і охорону колгоспної власності від розкрадання. 
Перевіркою були встановлені факти самовільної забудови житлових 
будинків на колгоспних землях у місцях колишнього розташування 
хуторів, знесених в 1949 і 1950 роках. Деякі особи, які у порядку 
переселення виїхали в південні області УРСР, в 1957–1858 роках 
почали повертатися на колишні місця мешкання і стали будувати на 
колгоспних землях житлові будинки. За порівняно короткий строк 
(два-три роки) знову виникли: с. Королівка Товстенського району, 
хутори Пожежа, Рублин, Повія Золотопотоцького району, с.Антоні-
вка Шумського району, в яких самовільно збудовано 110 житлових 
будинків. Особи, які повернулися із заслання, де були на спец-
поселенні, масово будували житлові будинки на колгоспних землях. 
У с.Антонівка, де мали місце ворожі антирадянські прояви і яке у 
1950 р. було цілком зруйноване, а мешканці частково переселені в 
Михайлівський район Запорізької області, частково вислані на 
спецпоселення, за останні два-три роки без дозволу відповідних 
місцевих органів було збудовано 20 нових житлових будинків і 14 
тимчасових приміщень. Відповідно до постанови Ради Міністрів 
УРСР від 27 березня 1957 р. № 290 було заборонене нове буді-
вництво на хуторах, які підлягали знесенню. Однак у Тернопільській 
області продовжувалося масове будівництво на хуторах. Д.Панасюк 
зазначав у 1959 р., що за останні 2-3 роки тільки у 12 районах 
Тернопільської області, за даними Обласного управління сільського 
господарства, самовільно збудовано 632 нових будинки. Це сто-
сувалося Бучацького, Золотопотоцького, Почаївського та інших 
районів [33, арк.19–24]. 

Загалом повернення колишніх спецпоселенців на територію 
Галичини попри всі перешкоди наприкінці 1950-х років було в осно-
вному завершене. Не маючи наміру розв’язувати тут нове масшта-
бне протистояння із місцевими жителями із можливою перспе-
ктивою застосування зброї і відчуваючи, що радянська влада у 
регіоні вже досить зміцніла, керівництво СРСР і УРСР відмовилося 
від нових масштабних депортацій.  

Разом з цим скороченню кількості виселених жителів Галичи-
ни наприкінці 1950-х років сприяла ситуація, що склалася в Криму. 
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За інформацією заступника начальника Головного управління 
оргнабору робітників і переселення при Раді Міністрів УРСР 
С.Костюченка в режимних районах Кримської області органи 
міліції не приписували осіб, що у минулому були засуджені на 
тривалі строки позбавлення волі і які прибули в ці райони як 
переселенці з інших областей УРСР. У зв’язку з цим головне 
управління зобов’язало керівництво Волинської, Дрогобицької, 
Львівської, Полтавської, Рівненської, Станіславської, Тернопі-
льської, Чернігівської, Чернівецької областей не оформляти осіб, 
які в минулому були засуджені на тривалі строки позбавлення волі, 
для переселення в колгоспи і радгоспи Ялтинського, Алуштин-
ського, Старо-Кримського, Судакського, Балаклавського районів 
Кримської області [29, арк.86]. 

Результати демографічної динаміки населення Галичини були 
зафіксовані переписом 1959 р. У Львівській області нараховувало-
ся 2107858 жителів, у Тернопільській – 1085586, у Станіславській 
(Івано-Франківській) – 1094639 [3, с.16]. У Львівській області 
проживало 1786587 українців, 178303 росіян, 29851 поляк, 5040 
євреїв, 3206 білорусів, у Івано-Франківській – 1032994 українців, 
36750 росіян, 3019 поляків, у Тернопільській – 1026822 українців, 
25448 росіян, 2462 поляків [3, с.176].  

Висновки. Загалом упродовж другої половини 1940-х – у 1950-х 
роках кількість населення Львівської області зросла майже на 30 % 
(в тому числі й за рахунок приєднання територій, що входили до 
складу Дрогобицької області), Тернопільської – скоротилася майже 
на 32 %, Станіславської – скоротилася майже на 26 %. Зменшення 
кількості населення відбувалося внаслідок тривалих бойових дій під 
час Другої світової війни і повоєнного протистояння вояків УПА та 
радянської влади, масових депортацій та здійснення оргнаборів. 
Примусові міграції галичан перетворилися на один із засобів 
забезпечення радянізації краю. Проте значна частина жителів Гали-
чини, яка була примусово переміщена у другій половині 1940-х – на 
початку 1950-х років, повернулася до місць попереднього про-
живання як під час так званого «зворотництва», так і після відбуття 
покарання за співпрацю з УПА чи після зняття режиму спец-
поселень. Повернення у другій половині 1950-х років порівняно 
великої кількості осіб після відміни режиму спецпоселень сприяло 
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відновленню та розширенню ряду населених пунктів у сільській 
місцевості Галичини та посиленню спротиву русифікації. 

Процес повоєнної відбудови промисловості і сільського госпо-
дарства відбувався в умовах залучення значно меншої кількості 
працівників, порівняно із Донбасом, і супроводжувався різким 
зростанням кількості росіян, особливо серед мешканців великих 
міст і, насамперед, Львова, скороченням кількості поляків. Росіяни 
в основному обіймали керівні посади у місцевих органах управлін-
ня, держбезпеки та становили значну частину складу радянських 
збройних сил, дислокованих у регіоні. Абсолютну більшість жите-
лів Галичини протягом усього досліджуваного періоду становили 
українці, які попри посилення русифікації зберігали свої традиції 
та звичаї.  
 
_______________________________ 
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Олег Калакура 
 

ПОЛОНІЯ ГАЛИЧИНИ  
В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ  

СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
 

Висвітлено участь поляків Галичини в розвитку інститутів 
громадянського суспільства, проаналізовано розвиток націо-
нально-культурних товариств, забезпечення інтересів полонії в 
освіті, культурі, засобах масової інформації, контактах з 
історичною Батьківщиною. Визначено роль полонії як чинника 
українсько-польських відносин.  

Ключові слова: полонія, Галичина, етнополітика, націо-
нально-культурні товариства, українсько-польські відносини. 

Oleg Kalakura. Polonia Galicia in the socio-political processes of 
modern Ukraine. 

The illuminated part of the poles of Galicia in the development of 
civil society institutions, analyzed the development of national-cultural 
societies, interests Polonia in education, culture, media, contacts with 



 

 285 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

the historical homeland. The role Polonia as a factor of the Ukrainian-
Polish relations.  

Keywords: polonium, Galicia, Ethnopolitics, national-cultural 
society, the Ukrainian-Polish relations. 

 
Українська етнополітологія дедалі більшу увагу приділяє ос-

мисленню участі окремих етнічних груп у становленні політичної 
нації, громадянського суспільства як ключових явищ у розбудові 
Української держави, реалізації її європейської перспективи. З 
відновленням державної незалежності України етнічні групи 
отримали можливість артикуляції та задоволення національно-
культурних потреб, відродження традиційної культури, духовності, 
рідної мови, поставили питання участі у суспільно-політичних 
процесах. До цих процесів прикута увага етнополітичних студій 
національних та регіональних наукових осередків. Поряд з вивчен-
ням політичної участі етнічних груп, впровадження європейських 
стандартів етнополітичного менеджменту, сучасна політологія 
відводить важливе місце дослідженню суспільно-політичної 
активності меншин, зокрема українських поляків.  

Польський національно-культурний рух як прояв громадської 
активності української полонії був започаткований у другій полови-
ні 1980-х рр. і частково проаналізований у працях Я.Вариводи [1],           
В. Гажамана [2], О.Калакури [3], Л. Мазепи [4], Л. Лойко [5], 
А.Любоневича [6], С.Рудницького [7] та ін. Ми розглянемо процес 
формування польських національно-культурних організацій Галичи-
ни у зіставленні з загальноукраїнським польським рухом, з’ясуємо 
можливості реалізації суспільних інтересів полонії в умовах 
становлення громадянського суспільства в Україні.  

З проголошенням курсу на демократизацію суспільства в 
умовах горбачовської перебудови в СРСР починають з’являтися 
громадські організації нового типу, що представляють інтереси 
етнічних груп, зокрема польської національної меншини в УРСР. 
Перша з них – Польське культурно-освітнє товариство (ПКОТ) на 
чолі з С.Шалацьким оформлюється в 1988 р. на базі Товариства 
радянсько-польської дружби. Серед його засновників – вчителі, 
викладачі вишів з Житомира, Львова, Вінниці, Хмельницького. 
Статут ПКОТ засвідчив основні потреби та інтереси полонії: 
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підтримка від державних органів у процесі створення шкіл з поль-
ською мовою навчання, поширення відомостей про історію, 
культуру і мистецтво, зовнішню політику Польщі, збереження 
пам’яток польської культури, створення територіальних відділів 
організації, відділів польської книжки у бібліотеках, польських 
художніх колективів, співпраця зі ЗМІ у процесі висвітлення 
польської тематики. 

Представники львівського середовища брали участь у перших 
засіданнях ПКОТ, але у грудні 1988 р. у Львові було засновано 
окреме Товариство польської культури Львівської землі на чолі з 
Л. Мазепою. Товариство прагнуло писати історію польсько-
українських відносин з чистого листа і розгорнуло свою діяльність 
насамперед на землях Галичини, в межах Львівської, Терно-
пільської та Івано-Франківської областей, з часом по всій території 
Західної України. 

Лідери польської меншини в Україні встановлювали тісні кон-
такти з державними органами і неурядовими організаціями Рес-
публіки Польща – в 1988 р. члени польських організацій брали 
участь у більшості заходів, що в Польщі організовувало Товариство 
«Полонія» (директор Ю.Кляса). У Польщі у 1988/1989 навч. р. 
студіювало 26 студентів з СРСР, один слухач студій польської мови 
і один аспірант.  

На Всеукраїнському установчому з’їзді Народного Руху України 
у вересні 1989 р., 14% делегатів якого становили представники 
національних меншин, у тому числі поляки (зокрема, Л. Мазепа) було 
прийнято окрему резолюцію щодо забезпечення прав національних 
меншин в Україні. Поляки схвально поставилися до утворення у 
Верховній Раді опозиційної національно-демократичної фракції – 
Народної Ради, що ініціювала та відстояла схвалення 16 липня 1990 р. 
Декларації про державний суверенітет України. 

Метою діяльності польських культурно-національних това-
риств стало відродження культурно-освітніх традицій, вивчення 
польської мови, налагодження контактів з історичної батьківщи-
ною – Польщею, зміцнення українсько-польських зв’язків у галузі 
освіти, науки та культури. Польські організації в Україні виникали 
за ініціативи науковців, митців і підприємців, лідерів суспільної 
думки як на загальнонаціональному, так і регіональному рівні, 
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зосереджувалися навколо парафій Римо-Католицької Церкви. На 
тлі змін у зовнішній та внутрішній політиці СРСР і в Україні відно-
влювалась і динамічно розвивалася РКЦ. У 1989 р. зареєстровано 
56 нових парафій, а загалом в Україні діяло 130 парафій РКЦ.  

За даними перепису населення 1989 р. все населення УРСР 
становило 51,4 млн чоловік, етнічних українців у його складі було 
37,4 млн, або 72,7%. На всі інші національності припадало 27,3%, 
або 14 млн чоловік. Поляків було 219,2 тис., причому у містах їх 
жило 148,2 тис., в селах – 71 тис. осіб. Найбільше поляків 
проживало у Житомирській області – 69,4 тис. (31,7% їхньої зага-
льної кількості), Хмельницькій – 36,6 тис. (16,7%) та Львівській 
областях – 26,8 тис. (12,3%) і в м. Києві – 10,4 тис. (4,8%). Перепис 
засвідчив зменшення польського населення на 39,1 тис. осіб 
порівняно з попереднім переписом 1979 р. (тоді перепис показав 
258,3 тис. осіб польської національності) і підтвердив тенденцію 
до зменшення польського населення України у післявоєнні роки – 
загалом між переписами 1959 і 1989 рр. кількість польського 
населення зменшилася на 144,1 тис. осіб [8, с. 413–417]. 

Станом на травень 1990 р. ПКОТ нараховувало 5 тис. членів і 
мало 5 обласних відділів – у Києві, Житомирі, Вінниці, Хмельни-
цькому і Тернополі; активно діяли Польське культурно-освітнє 
товариство у Чернівцях, польська організація у Луганську та ін. З 
часом з’являються нові відділення ПКОТ у Кременці, Івано-
Франківську, Чернівцях, Тернополі, Ужгороді, Луцьку, Рівному, а 
Товариство польської культури Львівської землі створило відділи у 
Самборі, Мостиськах, Дрогобичі [7, с. 182]. Діяльність польських 
національно-культурних товариств і Польської держави призвели 
до формування загалом приязного клімату в Україні до Польщі і 
поляків, позитивно впливали на розвиток польсько-українських 
відносин. 

Українсько-польські міждержавні стосунки стартували у 
1991 р. Вже 2 грудня 1991 р. Польща та Канада першими офіційно 
визнали незалежність України і висловилися за встановлення з нею 
дипломатичних відносин. Українсько-польський діалог охопив 
різні рівні суспільно-політичного та культурного життя, у т. ч. між 
урядовими чинниками України та Польщі щодо підтримки співвіт-
чизників у їхніх прагненнях до національного відродження та 
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задоволення культурних і релігійних потреб, наповнення новим 
змістом прикордонних зв’язків. З оптимізмом українські поляки 
сприйняли підписання у травні 1992 р. «Договору між Україною і 
Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і спів-
робітництво». Важливу роль у поглибленні українсько-польського 
діалогу відіграла спільна заява президентів Польщі А. Кваснєв-
ського та України Л. Кучми «До порозуміння і єднання», підписана 
21 травня 1997 р.  

У жовтні 1991 р. на ІІ Конгресі поляків України було засно-
вано Спілку поляків України (СПУ, голова С.Шалацький, пізніше 
С.Костецький). У своєму виступі С.Шалацький наголошував на 
потребі голосувати на грудневому референдумі за проголошення 
незалежної демократичної України [7, с. 351]. Основою СПУ стали 
осередки ПКОТ. У січні 1992 р. у Львові на базі «опозиційних» до 
СПУ польських організацій було створено Федерацію польських 
організацій в Україні, відтоді в Україні діють дві загально-
українські, певною мірою конкуруючі, польські організації. У січні 
1993 р. на І з’їзд Федерації польських організацій в Україні 
(ФПОУ) головою Федерації було обрано Е.Хмельову. Учасники 
з’їзду визнали, що найважливішою метою є пробудження націона-
льної свідомості, слідкування за дотриманням українською 
стороною Угоди про добросусідські відносини між Україною і По-
льщею, охоплення структурою Федерації максимальної кількості 
поляків і польських організацій. 

Станом на 1993 р. в Україні діяло близько 30 польських 
громадських організацій, більшість з яких мала місцеві осередки. У 
1996 р. у ФПОУ і СПУ разом було 82 організації. Крім цього, у 
Києві діяло ще три окремі організації – Польське культурно-
освітнє товариство імені А. Міцкевича, Київське культурно-освітнє 
товариство імені А. Міцкевича «Згода», Польське товариство 
Київщини «Солідарність», виникла окрема Спілка поляків Поділ-
ля, з Товариства польської культури Львівської землі виокремився 
Львівський відділ Спілки поляків України. На той час Товариство 
польської культури Львівської землі мало 12 осередків – у Львові, 
Бориславі, Дрогобичі, Ходорові, Мостиськах, Стрию, Самборі, 
Щирці, Трускавці, Золочеві, Жовкві і Жидачеві [7, с. 215].  
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З початком діяльності єврорегіону «Карпати» поляки Гали-
чини отримали додаткові можливості міжособистісних контактів з 
поляками Польщі, підтримки польських державних і недержавних 
установ. 

На початку 2000-х рр. в Україні, за даними перепису 2001 р., 
найбільше поляків проживало у Житомирській (49,0 тис.), Хмельни-
цькій (23,0 тис.) і Львівській (18,9 тис.) областях. В Івано-Фран-
ківській мешкало 1,9 тис. етнічних поляків, у Тернопільській –                
3,9 тис. Перепис 2001 р. показав, що поляки є єдиною національною 
меншиною, переважна більшість якої (71%) вважає своєю рідною 
мовою українську [9, с. 105]. Поляки – етнічна група, яка гарно 
вбудована в українське суспільство. Можна говорити про певні 
прояви асиміляції, але поляки, як правило, давно живуть серед 
українців, не представляють якогось іноземного елемента. Вони 
мають однакові звичаї, традиції, культуру, яка мало відрізняє їх від 
українського етносу. 

У 2003 р. чисельність СПУ сягнула 57 організацій. Водночас 
членська організація Федерації польських організацій в Україні – 
Товариство польської культури Львівської землі продовжувало пра-
цювати над створенням нових місцевих осередків, і станом на 2003 р. 
воно мало 17 відділів і нараховувало 7 тис. членів, а у 2009 р. мало 21 
відділ і об’єднувало близько 12 тис. членів. 

У 2009 р., згідно з даними Посольства РП в Україні, 
найбільша кількість польських організацій була у Львівському 
консульському окрузі – 120, другим за чисельністю був Луцький 
округ – 58, Київський округ – 37 організацій, Одеський – 15, 
Харківський – близько 10 організацій, разом 240 організацій. 
Більша частина польських організацій об’єднана у Спілку поляків 
України і Федерацію польських організацій України, причому у 
локальному вимірі найбільшою організацією є Товариство поль-
ської культури Львівської землі [10, с. 243]. 

Варто зазначити, що багато спільних інтересів артикулюють 
всі лідери польських організацій, а про потребу створення у Львові 
Польського дому, крім голови «Львівської» Федерації польських 
організацій в Україні Е. Хмельової, говорить ще й голова «Київ-
ської» Спілки поляків України С. Костецький [7, с. 320]. Проблема 
виділення ділянки для побудови Польського дому у Львові набула 
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загальноукраїнського та міжнародного розголосу. Про це гово-
рилося на ІІІ З’їзді полонії і поляків за кордоном, який проходив 
22–26 вересня 2007 р. у Варшаві, на V з’їзді ФПОУ 11 грудня 
2010 р., на звітно-виборчих зборах Товариства польської куль-
тури Львівської землі 17.03.2012 р., на зустрічі 25 жовтня 2012 р. 
у Львові з Головою ради РП у справах поляків Артуром Козлов-
ським. Цей інтерес висловив президент РП Б. Коморовський на 
зустрічі 21 вересня 2012 р. з В. Януковичом [7, с. 353]. 

У 2012 р. СПУ нараховувала 15 тис. членів і мала 107 відділів, 
ФПОУ об’єднувала 18 тис. осіб і мала 134 відділи, а кількість 
польських організацій Львівського консульського округу зросла до 
137 [7, с. 359]. Зупинимося детальніше на діяльності громадських 
організацій полонії щодо відродження та збереження польської 
ідентичності: національної культури, опіки народних колективів, 
освіти польською мовою, ЗМІ, підготовки теле- та радіопрограм, 
забезпечення свободи віросповідання, допомоги костьолу. 

За підтримки національно-культурних товариств з’явилися 
етнофестивалі, багато з яких продовжує своє життя самостійно –         
2 травня 1993 року з участю 23 колективів пройшов фестиваль 
«Tęcza Polesia» («Веселка Полісся»), який організувала СПУ. 
Самостійними стають також багато художніх колективів, а ті, що 
існують при організаціях, починають жити власним життям. Так, 
станом на 1993 р. польські дослідники вказують на існування хорів 
«Lutnia» («Лютня») i «Echo» («Ехо») зі Львова, танцювального 
колективу «Lwowiacy» («Львів’яни»), київського хору «Jaskółki» 
(Ластівки), фольклорних колективів з Києва «Pierwiosnek» 
(«Проліски») i «Malinki» («Малина»), хору «Poleskie Sokoły» 
(«Поліські соколи») з Житомира. Починаючи з 1996 р. ФПОУ 
організовує і проводить загальноукраїнські фестивалі польської 
культури в Україні [5, с. 280]. Станом на 1997 р. у 9 областях 
України діяло 57 польських самодіяльних хорів. Танцювальних 
ансамблів, оркестрів, 4 театри [2, с. 25]. 

Зрозуміло, що за територіальним розташуванням і специфікою 
концертні колективи представлені нерівномірно – до двох театрів у 
Львові, що існували ще з радянських часів (Польського народного 
театру і дитячого театру «Бай» при польській школі № 10 м. Льво-
ва), лише декілька років тому додався Польський театр ім. Ю. Кра-
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шевського у Житомирі. А вокальних і танцювальних польських 
колективів, яких у УРСР не було, з’явилося дуже багато – це такі 
колективи, як львівський хор «Лютня», танцювальний колектив 
«Львів’яни», «Мостиські солов’ї», «Поліські соколи», «Куро-
ліски», «Дзвіночки», «Мрія» з Житомира, «Барвінки» з Кременця, 
«Горобина» і «Райдуга» з Городка, «Слов’яночка» з Луганська, 
«Лютня» і «Полонез» з Чернівців, «Ластівки» з Києва. Так само 
як і у інших культурних напрямах, підтримку художнім 
колективам надає польська держава і через фінансування їх 
діяльності (кошти на пошиття чи придбання костюмів), і 
організацію заходів, де можуть виступати колективи, і шляхом 
навчання керівників танцювальних і хорових колективів. 
Зокрема, лише у 2009 р. РП надала підтримку таким колективам, 
як «Несподіванка» з Макїївки, хорам «Білі голубки» i «Голубки» 
з с. Сусли Новоград-Волинського району Житомирської області, 
танцювальному колективу «Куроліски» з Житомира, хору 
«Люмен» з Коломиї, Польському народному театру зі Львова, 
ансамблю «Райдуга» з селища Нова Борова Володарськ-
Волинського району Житомирської області, ансамблю пісні і 
танцю «Веселі львів’яни», хору кафедрального костьолу у Львові, 
хору «Ехо» зі Львова, хору «Відродження» з Дрогобича та ін.  

За роки незалежності України було реалізовано інтерес у 
вивченні польської мови через польські громадські організації, 
натомість складнішим виявилося задоволення освітніх потреб через 
загальноосвітні та суботньо-недільні школи. У 1992 р. Міносвіти 
затвердило Тимчасове положення про недільну школу національних 
меншин в Україні, що сприяло формуванню та вдосконаленню їх 
мережі. Станом на 2006/2007 навч. р. в областях України діяло 26 
польських суботньо-недільних шкіл [11, с. 55–57], хоча ці дані 
могли стосуватися лише шкіл, зареєстрованих у місцевих відділах 
освіти (за даними польської сторони лише у межах Львівського 
консульського округу були 72 такі школи [7, c. 439]). Ситуацію з 
суботніми школами покращило затвердження у 2010 р. Міністер-
ством освіти і науки програм з польської мови для суботніх шкіл. На 
кінець 2011/2012 навч. р. було 532 пункти вивчення польської мови 
(12 груп у дитсадках, 5 польських шкіл, 29 класів із вивченням 
польської мови, 53 школи з вивченням польської мови як іноземної, 
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факультативне вивчення польської мови у 83 школах, 200 суботньо-
недільних шкіл і 150 курсів польської мови) [7, c. 440]. 

Так само важко навести дані про вивчення польської мови на 
курсах польських організацій. За підтримки РП станом на 1993 р. 
(1993/1994 навч. р.) в Україні працювало 28 вчителів з Польщі, а в 
2008/2009 навч. р. – 41. [10, с. 298]. Загалом в Україні працювало 
190 вчителів польської мови [3, с. 428]. Ще гіршою є ситуація з 
обліком курсів польської мови, що ведуться при римо-католицьких 
парафіях, про них можна говорити лише на підставі їх підтримки 
Товариством «Спільнота польська», яке, зокрема, у 2008 р. надало 
допомогу курсам польської мови у римо-католицьких парафіях у 
Броздовцях, Долині, Миколаєві, Романові, Шаровечці, чернечих 
згромадженнях сестер-домініканок у Чорткові, сестер слуг Ісуса у 
Новій Боровій Володарськ-Волинського р-ну Житомирської об-
ласті, сестер-бенедиктинок у Житомирі. 

Освітні потреби польської етнічної групи задовольняють до-
шкільні навчальні заклади – державні і приватні. У 2010/2011 
навч. р. функціонували 3 групи з вихованням польською мовою в 
дошкільних навчальних закладах (м. Львів) та приватному дошкіль-
ному навчальному закладі у м. Стрию Львівської області (107 дітей), 
у Городоцькому районі Хмельницької області на базі центру 
розвитку дитини діє гурток з вивчення польської мови, який відві-
дують 30 дітей дошкільного віку, у 2 дошкільних дитячих закладах 
Чернівецької області використовувалися форми роботи з дітьми, що 
сприяють засвоєнню польської мови.  

Якісні зміни у сфері задоволення освітніх потреб полонії 
відбулися у 2002 р. – 1 вересня урочисто відкрито побудовані у т.ч. 
за кошти РП дві польські школи – у Городку Хмельницької області 
і Мостиськах Львівської. Польською мовою навчаються діти у дер-
жавних навчальних закладах, кількість яких у 2010/2011 навч. р. 
збільшилася у порівнянні з ситуацією в УРСР, коли існувало лише 
дві польські школи у Львові (№ 10 та № 24, де в даний час нав-
чається близько 250 учнів у кожній), до 5, за рахунок нових шкіл у 
Івано-Франківській, Львівській і Хмельницькій областях. Крім 
цього, існує по одному загальноосвітньому навчальному закладу з 
навчанням польською та українською мовами і з навчанням поль-
ською та російською мовами (загалом польською мовою у держав-
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них і комунальних загальноосвітніх навчальних закладах навчало-
ся 1 357 учнів). ФПОУ ставить перед відповідними органами влади 
питання щодо визнання шкіл з викладанням польською мовою 
школами національних меншин. 

У частині загальноосвітніх шкіл години зменшують безпід-
ставно, посилаючись на відсутність коштів – так, за інформацією 
Е. Хмельової, у Старому Скалаті, Полупанівці, Галущинцях Тер-
нопільської області рішенням обласного управління освіти лікві-
довано викладання польської мови, хоча до 2008 року там було             
4 години польської мови на тиждень [10, с. 251].  

Федерація польських організацій в Україні у 1999 р. 
висловлювала зацікавленість у певній «етнізації» польської освіти 
через створення для поляків преференційний умов для вступу на 
факультет полоністики Львівського національного університету, 
вона також у 2003 р. наголошувала на необхідності покращення 
контактів польських громадських організацій в Україні з Міністер-
ством освіти Польщі. Ці пропозиції не знайшли відгуку ані в 
Україні, ані у Польщі. 

Плідну співпрацю з польськими навчальними закладами здійс-
нювали Кафедра польської філології Львівського національного 
університету імені І. Франка. 28 загальноосвітніх навчальних закла-
дів Тернопільської області уклали договори про співпрацю з 
польськими навчальними закладами. Безпосередню співпрацю 
також здійснювали навчальні заклади багатьох областей України. 

Значні зрушення відбулися також у задоволенні інформацій-
них потреб польської громади. У грудні 1990 р. виходить перший 
номер польськомовної «Львівської газети», після 75-річної перер-
ви, з березня 1992 р., відновився друк відомої польськомовної 
газети – «Київський щоденник», з грудня почала працювати 
«Польська Львівська Хвиля». В Житомирі з ініціативи польського 
громадського діяча В. Грабовського в перших випусках україно-
мовної програми «Червона калина» з’явилися польськомовні 
фрагменти «У родакув» [7 с. 203]. У 1993 р. польськомовна 
програма у Львові виходила в ефір 7 годин на тиждень. У Житоми-
рі раз на місяць на Обласному радіо почала виходити півгодинна 
польськомовна програма, потім вона виходила двічі на місяць по 
45 хвилин. Польськомовні програми існували також в обласних 
радіокомпаніях у Черкасах і Чернівцях.  
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На середину 1990-х рр. формується мережа друкованих ЗМІ 
польської громади в Україні. Це, насамперед, «Газета Львівська», 
«Дзєннік кійовскі» (додаток до «Голосу України»), «Бюлетень 
Федерації польських організацій в Україні» (Львів) (з 2008 р. – 
«Наші дороги»), «Голос учителя» (Дрогобич), «Львівська газета» 
(Львів), (Чернівці), «Радість віри» (Дрогобич), «Станіславівський 
кур’єр» (Івано-Франківськ), «Спільна спадщина» (Кременець), 
«Харцер Кресів» (з березня 1998 р. видавався у Львові Польським 
харцерством західних регіонів України, Львівським харцерським 
хуфцем «Барць»). Деякі газети польської громади отримували 
підтримку від української держави, зокрема, «Газета львівська», а 
також «Газета польська» з Житомира.  

Також у Житомирі Товариство польської молоді видавало 
газету «Слово польське», виходила газета «Замкова гора», у 
Бердичеві – «Бердичівська мозаїка», у Ярмолинцях – «Голос 
Поділля», у Києві – квартальник «Криниця». Станом на 2012 р. до 
списку польської преси додалися «Волинський монітор» з Луцька, 
«Галицький кур’єр» з Івано-Франківська, натомість перестали 
виходити «Станіславівський кур’єр», «Голос Поділля», «Львівські 
зустрічі», «Спільна спадщина» з Кременця, «Слово польське» і 
«Замкова гора» з Житомира. 

Радіопередачі польською мовою звучали у Львові, у Бердичеві 
і Чернівцях, телепередачі польською мовою показували у 
Житомирі і Чернівцях. Загалом станом на 1997 р. річний обсяг 
телепередач польською мовою становив 15 годин, радіопередач – 
21 годину [2, с. 25]. «Львівська Хвиля» двічі на тиждень випускала 
передачі по 2,5 години на приватній радіостанції, виходила 
передача польською мовою у Житомирі. У 2006 р. «Львівська хви-
ля» мала 10 годин на тиждень у «РІЦ «Незалежність» [11, с. 76]. 
Сенат РП через Фонд «Допомога полякам на Сході» виділив кошти 
на купівлю у Львові квартири для розміщення Польського товарис-
тва «Радіо Львів», яке готувало і випускало програму «Львівська 
хвиля», і Товариства друзів мистецтва [7, с.214]. 

Загалом Польща надає вагому допомогу польським громад-
ським структурам в Україні. У 2009 р. Товариство «Спільнота 
польська» купило будинок для офісу для Мостиського відділу 
Товариства польської культури Львівської землі, у 2010 р. у Барі 
розпочали будувати Дім польської культури, а у Костюхнівці – 
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відновлювати будинок давньої школи, де буде створено 
Молодіжний центр полонійної співпраці, що було реалізацією 
ухваленої Президією Сенату РП програми дій на 2009–2011 рр., 
яка містила пункт про підтримку інфраструктури і матеріальної 
бази польських організацій за кордоном. 

Примітною ознакою польського життя є повернення до духо-
вних традицій, до Римо-Католицької Церкви. Неоднозначні зміни 
РКЦ приніс 1996 р. З одного боку, зросла кількість парафій, об’єд-
наних у 5 дієцезій – Львівську, Луцьку, Житомирську, Кам’яне-
цьку і Закарпатську, почався навчальний процес на І курсі у Римо-
католицькій семінарії в Брюховичах Львівської обл. З іншого боку, 
починаючи з 1996 р., єпископи втратили можливість запрошення 
священиків з-за кордону без дозволу на перебування і працю, який 
діяв лише один рік. Станом на 1997 р. в країні функціонувало 3 ду-
ховні навчальні заклади РКЦ – Київський католицький коледж, 
Кам’янець-Подільська духовна семінарія, Римо-католицька семіна-
рія в Брюховичах, а у 2006 р. Римо-Католицька Церква в Україні 
мала 8 духовних навчальних закладів (671 слухач) [11, с. 84]. 

Римсько-католицька церква на теренах Львівщини має Львів-
ську архідієцезію, яку очолює митрополит Львівський М.Мокши-
цький. Вірні Церкви об’єднані у 165 релігійних організацій, а саме: 
один центр, 6 управлінь, 135 релігійних громад (104 священно-
служителі), 17 монастирів, 4 місії, 2 духовні заклади, 109 костелів 
(26 – пам’ятки архітектури), 21 – у користування, 83 – у власності; 
за роки незалежності України збудовано 7 церков, будуються – 4 
культові споруди, віруючим передано 24 некультові споруди. 
Керівництво Церкви та її вірні мають певні претензії до органів 
місцевої влади стосовно окремих колишніх культових споруд, що 
належали Церкві і використовуються не за призначенням або 
використовуються вірними інших конфесій [12]. 

Так, невирішеними залишилися проблеми з поверненням знач-
ної частини святинь віруючим, зокрема, на території Львівського 
консульського округу не повернуто віруючим костьолу Св. Марії 
Магдалини. Незважаючи на голодування віруючих у 2007 р., не 
повернуто також костьол Матері Божої Громничної. Попри рішен-
ня Верховного Суду, віруючим не віддали костьол Св. Вавринця у 
Хирові, так само як і костьол Найсвятішої Діви Марії у м. Комарно 
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(загалом 20 об’єктів на території округу, які Римо-Католицька 
Церква вимагає повернути) [7, с. 279]. 

Парафії РКЦ проводять також іншу діяльність, пов’язану з 
реалізацією суспільних інтересів української полонії. Так, Центр 
миру і поєднання у Більшівцях Галицького р-ну Івано-Франків-
ської області, що знаходиться на території монастиря братів фран-
цисканців, який було створено за фінансової підтримки Товариства 
«Спільнота польська», організував і провів 13-16 вересня 2013 р. 
IX Міжнародну наукову конференцію «Діалог культур прикор-
доння. Креси: поняття і дійсність».  

Стосовно останніх подій в Україні, то Федерація польських 
організацій в Україні висловила глибоке співчуття усім родинам 
загиблих у Києві та інших містах України під час Революції 
Гідності. «Як громадяни України польської національності, 
надіємося, – йдеться у Заяві ФПОУ, – що зміни, які розпочав 
мирний протест Євромайдану, за які заплачено кров’ю його 
героїчних захисників, приведуть до побудови насправді демокра-
тичної держави, яка поважатиме гідність і волю своїх громадян. 
Ми, поляки з України, так само як українські члени наших родин, 
сусіди, друзі та колеги хочемо жити в безпечній і демократичній 
Україні, яка є частиною європейської сім’ї вільних народів. 
Декларуємо повну підтримку демократично обраної влади та 
готовність взяти спільну відповідальність за успішний розвиток 
України в її сьогоднішніх кордонах» [13].  

1 листопада 2014 р. на українському й польському військових 
меморіалах Личаківського цвинтаря у Львові відбулася польсько-
українська молитва примирення. Спільна молитва за участі римо- 
та греко-католицького духовенства відбулась на територію 
меморіалу «Орлят» та біля памʼятника воїнам УГА із запалювання 
свічок і покладання квітів. Також відбулася молитва біля поховань 
воїнів АТО та загиблих на Майдані. Нова сторінка в польсько-
українських відносинах, пов’язана з агресією Росії проти України, 
дає шанс розширити українсько-польську співпрацю на засадах 
взаєморозуміння та європейських цінностей. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що українська полонія за 
часів здобуття Україною незалежності створила розгалужену 
мережу громадських організацій, насамперед на Заході та у Центрі 
України, які опікуються збереженням польської ідентичності. 
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Поляки Галичини активно працюють у транскордонному спів-
робітництві України та Польщі. Їхня діяльність позитивно впливає 
на сприйняття поляків в Україні та українців у Польщі та на 
Українсько-Польське міждержавне співробітництво.  

 
_______________________________ 
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Наталія Макаренко 
 

ЕТНОДЕМОГРАФІЧНИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ 
РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ РОЗСЕЛЕННЯ  

(НА ПРИКЛАДІ ГАЛИЧИНИ):  
ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ 

 
У статті зроблений аналіз сучасних етнодемографічних дос-

ліджень, в яких вивчається вплив територіальних систем на 
регіональні етнодемографічні процеси, розробляється просторова 
специфіка відтворення населення. Проаналізовані роботи, в яких 
містяться основні підходи щодо структурних і динамічних харак-
теристик населення Галичини у сучасний період. Представлені 
наукові опрацювання щодо чинників і динаміки міграційної рухли-
вості етносів Галичини, а також особливостей їхнього етнічного 
складу у міських та сільських поселеннях. У статті репрезен-
товані нові сучасні методики етнодемографічних досліджень. 

Ключові слова: етнічна структура, відтворення населення, 
населення Галичини, Західний макрорегіон. 

Nataliia Makarenko. Ethnic composition in forming of the 
regional systems of settling (on the example of Galychina): 
historiography of question. 

The historiography analysis of research specific recreation of 
population is carried out in the article. Basic approaches are analysed 
in relation to structural and dynamic descriptions of population of 
Galychina in a modern period. The scientific workings are presented in 
relation to factors and dynamics of migratory mobility of etnosiv of 
Galychina, and also features of their ethnic composition, in city and 
rural settlements. The new modern methods of etnodemografichnikh 
researches are similarly presented in the article.  

Key words: ethnic structure, recreation of populations, ethnic 
composition, population of Galychina, Western macroregion. 

 
Специфічність демографічної компоненти територіальної со-

ціально-економічної системи полягає у двоїстості населення – як 
мети і одночасно найважливішого чинника суспільного розвитку. 
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Адже характер змін саме демографічної ситуації є кінцевим індика-
тором соціальної сприятливості здійснюваної державної політики. 
Тому дослідження просторової специфіки відтворення населення, а 
також регіональних особливостей структурних і динамічних харак-
теристик населення є найважливішою передумовою стабільного 
соціально-економічного розвитку регіонів.  

Метою цієї статті – є аналіз наукових підходів щодо типоло-
гізації регіонів України, зокрема Західного макрорегіону і Гали-
чини за комплексними характеристиками демографічної ситуації. 
Проаналізовані основні підходи щодо структурних і динамічних 
характеристик населення Галичини у сучасний період. 

На жаль, унаслідок різних причин в Україні роботи з етно-
демографічної тематики і досі перебувають на периферії уваги 
дослідників. На сучасному етапі у царині етнодемографії перева-
жають праці демографів, економістів, географів та етнологів: Е. Лі-
банової, В. Стешенко, В. Піскунова, Г. Рогожина, Г. Старостенко, 
О. Хомри, М. Дністрянського, Ф. Заставного, О. Шаблія, В. Джа-
мана, Р.Лозинського, С. Копчака, М. Романюка, М. Шульги та              
В. Наулка. Саме їх науковий доробок становить методологічну 
основу фундаментальних досліджень динаміки чисельності і змін у 
демографічній структурі населення України, а також слугує 
теоретичною базою для вивчення пріоритетних напрямів соціа-
льно-демографічної політики в країні та її регіонах.  

У роки незалежності продовженням дослідження демогра-
фічного розвитку України стало видання колективної монографії, 
підготовленої співробітниками Інституту економіки НАН за 
наукового керівництва В. Стешенко [1]. У книзі проаналізовані 
теоретико-методологічні та методичні засади вивчення кризових 
феноменів, зокрема депопуляції, надана загальна характеристика 
передумов її виникнення. Однак регіональні тенденції демогра-
фічних процесів, особливості етнодемографічного розвитку суспі-
льства в роботі вивчені епізодично. 

Досить активно заповнюватися наявні дослідницькі прогалини 
у вивченні специфіки етнодемографічних процесів у республіці по-
чали в останні півтора десятиліття. Працями В. Наулка розпо-
чинається період розвитку української етнодемографії [2; 3; 4; 5]. 
Окреме місце у системі сучасного аналізу з етнодемографічної про-
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блематики належить монографії, підготовленій колективом Інсти-
туту демографії та соціальних досліджень НАН України та фахі-
вцями Державного комітету статистики України за наукової редакції 
І. Кураса та С. Пирожкова [6]. Основними завданнями видання стали 
презентація теоретико-методологічних та методичних питань прове-
дення перепису населення, обробки та аналізу його результатів, а 
також розробка на їх основі концептуальних засад державної демо-
графічної політики. Втім, автори праці не ставили за мету здійс-
нення системного дослідження соціально-демографічного розвитку 
України 1959–2001 рр. Ґрунтовний історико-етнодемографічний 
аналіз змін кількості українців за результатами Всеукраїнського 
перепису населення 2001 р. був одним із напрямів наукового 
доробку І. Кураса, В. Євтуха, В. Котигоренка [7; 8; 9; 10].  

На початку 1990-х рр. роботи групи Г. Рогожина започатку-
вали в Україні регіональні соціально-демографічні дослідження 
на основі сучасних класифікаційних підходів. Згодом Ф. Заста-
вний [11] виділив три макрорегіони за ступенем сприятливості 
демографічної ситуації (показниками народжуваності та приро-
дного приросту): 

1. Західноукраїнський (Волинська, Рівненська, Львівська, 
Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська 
області), зі сприятливою ситуацією. 

2. Центрально-Південний (Миколаївська, Херсонська, Крим-
ська), з менш сприятливою ситуацією. 

3. Центрально-Північний (усі інші області), з несприятливою 
ситуацією. 

Аналізуючи показники станом на 1992 р., М. Фащевський 
«… за характером динаміки чисельності населення, природного 
та механічного руху населення за більш, ніж піввіковий пе-
ріод…» виділив 5 регіонів «зі специфічними особливостями де-
мографічної ситуації: столичний, центральний, південно-східний, 
південний та західний. Причому, якщо в 1959 р. на південно-
східний та центральний регіони припадало, відповідно, 35,4 % та 
27,0% загальнореспубліканського природного приросту населен-
ня, то в 1991 р. на ці регіони припадала вся депопуляція, і до того 
ж, майже в однакових розмірах. Найбільш стабільний природний 
приріст населення склався у західному регіоні… Південний та 
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столичний регіони практично вичерпують свої потенційні демо-
графічні можливості і знаходяться на межі депопуляційної 
ситуації» [12, с. 118–120]. Е. Лібанова, застосувавши регіонально-
типологічний підхід, здійснила районування України за ознакою 
однорідності основних відмінностей обласних значень показників 
режиму смертності і очікуваної тривалості життя населення [13]. 

Наприкінці 1990-х рр. Г. Старостенко, застосувавши генети-
чний підхід, розробила комплексну типологію регіонів України за 
однорідністю соціально-економічних і екологічних умов прожи-
вання та зумовленими цими показниками відтворення населення. 
Вона обґрунтувала виділення чотирьох типів демографічних 
районів: прикордонні, центральні, промислові і агровиробничі 
регіони [14].  

У дослідженні Н. Левчук на основі сучасних методів демоста-
тистичного і регіонально-типологічного аналізу була здійснена 
остання з відомих нам спроб демографічного районування України 
за показниками демографічної ситуації (у «вузькому» трактуванні). 
Як основні ознаки були використані показники режиму відтворення 
всього населення (середня очікувана тривалість життя, сумарні 
показники народжуваності, брутто- і нетто-коефіцієнти відтворення) 
та його статево-вікового складу (середній вік та частка населення 
віком 60 років і більше). Було делімітовано п’ять демографічних 
районів (на макрорівні) [15]. 

1. Західний (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області). 

2. Центральний (Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, 
Київська, Хмельницька, Черкаська). 

3. Північно-Східний (Полтавська, Сумська, Чернігівська). 
4. Південний (АР Крим, Миколаївська, Одеська, Херсонська). 
5.Південно-Східний (Дніпропетровська, Донецька, Запорі-

зька, Луганська, Харківська області). 
За значенням індексу етнічної мозаїчності Б.Еккеля та індексу 

етнічної диверсифікації Е.Пясецького виділяються три градації: 
1) практично моноетнічні регіони; 2) перехідні регіони з пе-

реважанням одного етносу за наявності значних етнічних меншин; 
3) поліетнічні регіони з різнорідним етнічним складом. 
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Порівняння етнічної структури населення за індексами 
Б.Еккеля і Е.Пясецького дає змогу виділити наступні групи облас-
тей у Західному макрорегіоні: 

1) моноетнічні – Тернопільська та Івано-Франківська (у націо-
нальній структурі українці становлять 95,0 % усього населення); 

2) перехідні – Волинська, Рівненська, Львівська і Закарпатська 
області (ступінь переважання кількості українців різний: від 94,6 % 
у Волинській області до 78,4 % на Закарпатті); 

3) поліетнічні – Чернівецька область (частка переважаючої 
нації – 70,8 %) [16, с.20]. 

Протягом 80-х рр. ХХ ст. українські географи залишалися зде-
більшого на позиціях традиційного варіанта «розселенського» під-
ходу, що полягав у визначенні однорідних районів за показниками 
перш за все щільності населення (всього і сільського), частки місь-
кого населення, людності міських і сільських поселень, динаміки 
населення (всього, міського і сільського). Що ж до аналізу прос-
торової специфіки за узагальнюючими показниками демографічної 
ситуації (режиму природного відтворення, народжуваності, смерт-
ності, очікуваної тривалості життя; міграційної рухливості; вікової і 
статевої структури; динаміки чисельності населення, його основних 
етнічних і соціальних груп), то він не застосовувався. Хоча, ще на 
початку 1970-х рр. В. Стешенко і В. Піскунов відзначали, що 
обґрунтування демографічного районування недоцільно обмежувати 
аналізом тільки демографічних матеріалів. Бо демографічні пока-
зники фіксують лише результати впливу на демографічні процеси 
соціально-економічних і деяких інших факторів, причому однакові 
результати може зумовити вплив різних чинників [17]. 

Лише в останнє десятиріччя з’явилася нова методика етнодемо-
графічних досліджень. Ідеться про етногеодемографічні дослід-
ження. Населення завжди прив’язане до конкретного простору та 
часу. Диференційованість територіальних систем зумовлює специ-
фіку їхнього впливу на демографічні процеси і впливає на появу 
регіональних демографічних особливостей. На локальній території 
формуються спільності людей з досить замкнутими демографі-
чними зв’язками. Окрім просторового (територіального) фактора 
виникає ще один, який також зумовлює диференціацію демографі-
чних процесів, – феномен поліетнічності населення. Таким чином, 



 

 303 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

сутність етногеодемографічних досліджень можна визначити «як 
дослідження з географічних позицій демографічних процесів і 
структур, диференційованих згідно з етнічною ознакою». Під «гео-
графічними позиціями» мається на увазі «аналіз територіальних 
відмінностей однотипних географічних показників у кожного 
конкретного етносу і аналіз етнічних відмінностей однотипних 
демографічних показників на визначеній території» [18]. 

Етнічна географія активно почала розвиватися в Західному ре-
гіоні після проголошення незалежності України. До її найбільших 
здобутків у регіоні можна віднести праці професорів Львівського на-
ціонального університету імені І.Франка М. Дністрянського, Ф. Зас-
тавного та О. Шаблія. Так, проф. О.Шаблій на І Всеукраїнському 
семінарі «Сучасні проблеми географії населення в Україні» (Луцьк, 
1993) виступив з доповіддю, в якій обґрунтував суспільну необхі-
дність розвитку етнічної географії України, озвучив своє бачення 
об’єкта та предмета названої наукової дисципліни[19]. Автор під-
креслив, що етногеографія – це відносно молода галузь суспільної 
географії, що вивчає закономірності, фактори, умови і форми 
територіальної організації та геопросторового розвитку етносів – 
націй – народностей, етнічних груп населення та ін. Об’єктом етно-
географії України (за О. І. Шаблієм) є етноси, а предметом вивчення 
– територіальна організація етносів, їх геопросторове буття і 
розвиток, зв’язки і відносини. О.Шаблій вказує на зв’язки етно-
географії України з географією населення, демогеографією, демо-
графічною статистикою, антропологією, етнологією, етнографією, 
історією, політологією, державознавством.  

Питання динаміки етнічного складу населення України та 
чисельності української нації і окремих етнічних меншин, 
особливості їх розселення на сучасному етапі в нашій державі 
висвітлені в книгах М. Дністрянського [20], Ф. Заставного [21,               
с. 108–168,11]. Спроби етногеографічного районування України 
зроблені Б. Заставецьким [22]. Автор розкрив особливості дина-
міки національних меншин в Україні впродовж XX ст. та їх 
розселення в нашій державі на сучасному етапі, а також визначив 
тенденції динаміки етнічного складу населення Тернопільської, 
Львівської та Івано-Франківської областей за роки радянської 
влади (1939 – 1989 рр.). 
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Питання етнічного складу населення Українського Прикарпат-
тя впродовж тривалого історичного часу висвітлено в монографії 
С. Копчака [23]. Заслуговує на увагу монографія С. Копчака,                
В. Мойсеєнко, М. Романюка «Етнічна структура та міграції насе-
лення Українського Прикарпаття» [24], в якій розглянуто етнічну 
структуру населення названого регіону впродовж 1939 – 1989 рр. У 
цих часових межах розглядається етнічна структура населення 
Галичини. В додатках до монографії подано велику кількість 
статистичних матеріалів про етнічний склад населення Українсь-
кого Прикарпаття в 1880 – 1989 рр. 

Етнічний склад населення Львівщини за переписами насе-
лення у другій половині XX ст. розглядається в дисертаційному 
дослідженні О. Перхач [25]. Це авторське тлумачення дефініції 
категорії «демогеографічний район». І. Барна в дисертаційному 
дослідженні, підготовленому на матеріалах Тернопільської 
області [26], поглибила теоретико-методологічні засади етно-
географічного дослідження. В роботі визначено сутність поняття 
«територіальна етнічна спільність», встановлено її ієрархічні 
рівні. Територіальні етнічні спільності розглядаються як такі, що 
охоплюють декілька етносів, що компактно проживають на 
певній території. Це – певна спільнота людей, що об’єднана 
певним способом буття, єдиними умовами життя і діяльності. 

Подібну точку зору підтримує В. Джаман [27]. Зокрема, в 
своїй докторській дисертації він зазначає, що одним із критеріїв 
територіальних етнічних спільностей та їх характерних рис є 
спільність проживання на певній території, що зумовлює багато 
подібних рис у способах господарювання, культурі, релігії, демо-
графічній поведінці та ін. Територіальна диференціація показників, 
що характеризують демографічну ситуацію в Україні, дала автору 
змогу виділити за спорідненістю демопроцесів окремі регіони. За 
загальним підсумком демографічна ситуація найсприятливіша у 
Західному регіоні.  

В монографії «Населення України – 2004. Регіональні аспекти 
демографічного розвитку», виконаної спеціалістами Інституту де-
мографії та соціальних досліджень НАН України, поданий аналіз 
регіональних особливостей структурних і динамічних характе-
ристик населення та просторової специфіки його відтворення. 
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Сформульовано теоретико-методологічні засади демографічного 
районування у контексті сучасних тенденцій соціально-економі-
чної регіоналізаціїї. Дана характеристика регіональних відмін-
ностей статево-вікового складу населення, вивчено особливості 
просторової організації формування шлюбно-сімейної структури; 
проаналізовані стан та динаміка основних складових відтворення 
населення – народжуваності і смертності у регіональному розрізі; 
дана оцінка ролі міграційних процесів у соціально – демо-
графічному розвитку регіонів. 

У заключному розділі монографії запропоновано демографі-
чне зонування території України, що відповідає сучасним реаліям 
відтворення населення та враховує просторові зсуви демографічної 
динаміки, які відбулися під дією соціально-економічної транс-
формації [28]. 

Серед історико-етнодемографічних дисертаційних досліджень 
останніх років слід назвати роботи І. Субботіної, в якому здійснено 
комплексний аналіз соціально-демографічних та етнодемографі-
чних процесів в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 
[29] та В. Хвіст, в якому, у тому числі, висвітлено демографічні 
аспекти етнонаціональної структури населення сучасної України, 
проаналізовані причини і особливості кризових явищ у приро-
дному і механічному русі українського населення [30]. 

Окремою важливою науковою проблемою є роль міст у про-
цесі формування та розвитку тієї чи іншої етнічної спільноти. 
Міста завжди виступають центрами консолідації етносу, незалежно 
від того, більшість чи меншість у них становить корінний етнос, і 
це пов’язано з роллю політичних, економічних та культурних цен-
трів, яку вони відіграють. Проте міжетнічні зв’язки, неминучі в 
процесі адаптації декількох етнічних груп у місті, пришвидшують 
різноманітні етнічні процеси, кінцевим результатом яких здебі-
льшого є поступова асиміляція малих етнічних груп більшими, а 
отже, зростання етнічної однорідності міста. 

Спостерігаються істотні відмінності у динаміці чисельності мі-
ського і сільського населення Західного регіону України. За 1959 – 
1994 рр. міське населення збільшилося на 2,8 млн осіб (у 2,3 раза), а 
сільське – зменшилося на 662 тис. осіб (на 11,6 %), що зумовлено 
здебільшого міграційним перерозподілом. В останній період (1994–



0  

 306 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4-5(72-73) 

2012 рр.) темпи зменшення міського населення були вищими, ніж 
сільського. Аналіз міграційних потоків населення в Західному ре-
гіоні України засвідчує, що переважаючими напрямами як серед 
вибулих, так і серед прибулих є внутрішньообласні. При цьому їх 
частка вища, ніж пересічно по Україні. У структурі внутрішньо-
обласних міграцій за останній період зростає напрям «місто-село». 
У 2000-х рр. напрям «місто–село» був потужнішим від потоку 
«село-місто» уже у шести областях (Волинській, Закарпатській, 
Івано-Франківській, Львівській, Рівненській і Тернопільській). В 
областях питома вага місцевої міграції коливається: серед вибулих – 
від 47,5 % (у Закарпатській області) до 67,1 % (у Львівській області), 
серед прибулих – від 59,4 % (у Чернівецькій області) до 72,7 % (у 
Львівській області). 

Населенню міст властива більш строката структура етнічного 
складу населення порівняно з сільською місцевістю. Тому для того, 
щоб уникнути ймовірності некоректної оцінки етнічної ситуації в ці-
лому, виникає необхідність вивчати етнічний склад міського і сіль-
ського населення окремо. Н. Юхнева навіть виокремлює сучасний 
урбаністичний тип етнічної культури, який ґрунтується не стільки 
на зовнішніх етнічних атрибутах, скільки на внутрішньому психоло-
гічному усвідомленні етнічного коріння, тобто на етнічній само-
свідомості (на відміну від традиційного сільського типу, в основі 
якого лежать багатовікові зв’язки селянина із землею, виражені в 
матеріальній культурі, побуті, традиціях, звичаях) [31, с.143].  

Питання, пов’язані із дослідженням національного складу 
населення міст, досліджували свого часу Н. Юхнева, В. Сметанич, 
Г. Старовойтова, Л. Дробижева, Л. Моногарова, Б. Еккель. Але ви-
світлення проблеми етнічного складу міського населення на 
теренах СРСР спостерігалося у процесі пропаганди псевдонаукової 
концепції «злиття націй у єдиний радянський народ», яка слу-
гувала прикриттям процесу швидкої русифікації населення різних 
національностей колишнього СРСР. Зауважимо, що, наприклад, у 
США етнічний склад міського населення привернув увагу науко-
вців ще в 30-х роках ХХ ст., оскільки особливістю цієї країни є те, 
що їхнє населення формувалося за рахунок переселенців з багатьох 
регіонів світу, тому характеризується значною етнічною строка-
тістю. В 70–80-х роках ХХ ст. вивчення етнічних груп у містах 
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набуло актуальності й для країн Західної Європи у зв’язку із мігра-
ціями робітників – вихідців із країн Північної Африки, Туреччини, 
колишньої Югославії та деяких інших регіонів.  

Найсучаснішим з означеної тематики в Україні є історично-
географічні дослідження Р. Лозинського [32; 33], а також окремі 
напрями дослідження міського населення Галичини викладено в 
роботах І. Барни [34, с. 67–72], Д. Ткача [35]. В роботах Р. Лозин-
ського простежено вплив різних факторів на формування та дина-
міку кількості основних етнічних груп, що мешкали у містах 
Західної України, зокрема, Галичини. Автор наголошує, що з 
національностей, що проживають у містах Галичини, окрім 
українців, роль, як мінімум, ще трьох – росіян, поляків та євреїв – є 
достатньою для того, щоб говорити, що вони формують етнічне 
обличчя міст краю, активно впливаючи на їх життя.  

Р. Лозинський наголошує, що в процесі подальшого розгляду 
етнічного складу населення міста виділяється декілька основних 
підходів, які, по суті, виступають поступовими стадіями дос-
лідження проблеми: етнодемографічний, етномікрогеографічний і 
етнопроцесуальний. Основою етнодемографічного підходу, згідно 
з думкою автора, є аналіз та інтерпретація статистичних даних. 
Дослідження етнічного складу населення міста в тих випадках, 
коли він особливо складний, доцільно проводити за допомогою 
коефіцієнта етнічної мозаїчності міста. Першим, хто зробив 
описову спробу кількісного визначення етнічної мозаїчності міста, 
був В. Сметанич [36, с. 90–103]. Він виділив містоутворюючі 
(становлять не менше 1% населення міста) національності і 
містовизначаючі (не менше 10% населення) національності та за 
кількістю, відповідно, перших і других запропонував обчислювати 
етнічну мозаїчність населення міста. Пізніше ряд дослідників 
вивели більш точно математичні індекси етнічної мозаїчності міст. 
Так, за значенням індексу етнічної мозаїчності Б. Еккеля виділя-
ються три градації [16, с. 33–39]: а) практично моноетнічні регіони; 
б) перехідні регіони з переважанням одного етносу за наявності 
значних етнічних меншин і в) поліетнічні регіони з різнорідним 
етнічним складом. Індекс Еккеля, на думку переважної більшості 
сучасних дослідників, зручний і у разі зіставлення змін рівня ба-
гатонаціональності кількох районів чи міських населених пунктів 
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протягом певного періоду, оскільки характеризує тенденції у зміні 
строкатості національного складу і дає кількісну характеристику 
цих змін. 

На підставі етногеографічного вивчення міста можна розробити 
етнічну типологію міст. Однак одновимірна типологія етнічних 
середовищ не завжди може задовольнити дослідника, оскільки не 
враховує, які саме національності становлять більшість у кожному 
локальному середовищі. Частина дослідників (В. Арутюнян, Л. Дро-
біжева, Р. Лозинський, І. Барна) звернули увагу на феномен «етно-
культурного домінування», який полягає в тому, що культурні осо-
бливості одних етнічних спільностей сприймаються представниками 
етносів, які контактують з ними активніше, інших – менш активно. 
Переписи населення дають змогу дослідити два аспекти націона-
льно-мовного білінгвізму: стосовно груп, які становлять абсолютну 
більшість в етноконтактній ситуації, а саме – частіший вибір у 
містах представниками корінного етносу російської мови в якості 
рідної; пов’язаний з перевагою однієї з найпоширеніших у цьому 
реґіоні мов представниками малих етнічних спільностей, що виявля-
ється й у виборі рідної мови. Одним із показників, яким можна ско-
ристатися для виміру етнолінґвістичного домінування, є показник 
різномовності Дж. Ґрінберга. Максимальні значення показника 
спостерігаються при наймозаїчнішому контактному середовищі, у 
якому допустимим є використання найбільшої кількості мов. Однак 
ці показники можна використовувати як рангові, а не як кількісні. 

Р.Лозинський виконав етнічне групування міських поселень 
сучасної Галичини на підставі комплексного аналізу таких показни-
ків: а) етнічний склад населення; б) спрямування етнолінгвістичних 
процесів; в) людність міських процесів; г) функціональний тип;           
д) особливості історичного розвитку. За результатами етнічного гру-
пування виділено 5 груп та 20 підгруп поселень [37, с. 56–60]. Серед 
галицьких областей, зокрема, Львівська вирізнялася збільшенням 
кількості українців і процесом мовної українізації інших націо-
нальностей, насамперед росіян (хоча й не значним). Слід пам’ятати, 
що третина росіян Галичини наприкінці 80-х років уже тут народи-
лася. У розрізі міського–сільського населення вирізнялися міщани-
українці Тернопільщини, які неохоче вживали російську мову, нато-
мість росіяни–міські мешканці більше спілкувалися українською 
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мовою. Росіяни в містах Львівської області практично не розмовля-
ли українською мовою, а українці швидше переходили на російську. 
На Львівщині, порівняно з двома іншими галицькими областями, 
найбільшою була дистанція між «російським» містом і «україн-
ським» селом. Що, однак, не завадило Львову до кінця 1980-х років 
українізуватися. Більшість повоєнних міських мешканців походила з 
галицьких сіл, де зберігалися міцні національні традиції. У місті 
етнічна самосвідомість загострювалася в умовах постійного порі-
вняння своєї власної культури з іншими. 

Визначення етнічної структури населення реґіону загалом та 
окремих районів і міських населених пунктів зокрема, а також 
етнічних процесів, які мають там місце, робить можливим 
проведення групування населених пунктів (переважно міських) за 
окремими етнодиференціюючими ознаками. Проведення групу-
вання на різні періоди дозволяє простежити динаміку етнічних 
процесів у населених пунктах чи районах реґіону. З цією метою 
І.Барна вважає доцільним запровадження методу історично-геогра-
фічних зрізів [34, с. 37].  

Для пізнання етнічної структури і етнічних процесів, що відбу-
ваються в міських та сільських населених пунктах, а також впливу 
етнічного складу населення на різні сторони суспільного життя, 
насамперед на конфесійну й електоральну ситуацію, важливим 
методом дослідження є картографічне моделювання. Картографі-
чний метод дозволяє відобразити істотні особливості розселення 
етносів і одночасно утворює уявлення про їх чисельність. Вирі-
шення завдання картографування міст дозволяє характеризувати 
міста в їхньому взаєморозміщенні, в їхніх просторових системах. 

Останнім часом з’явилось декілька наукових досліджень, 
наукових публікацій присвячених окремим найчисельнішим етно-
сам, які проживають на Галичині. Першою науковою розробкою, в 
якій в регіональному масштабі висвітлюються питання етнодемо-
графічного і етносоціального розвитку російського населення, є 
етносоціальне дослідження І. Терлюка «Росіяни західних областей 
України (1944–1996 рр.)» [38]. Ґрунтовний демографічний аналіз 
польського населення у Львівської області за матеріалами періо-
дичних видань, статистичних матеріалів та перепису 1989 р. 
зроблений В. Марковським [39, с. 26–34]. Дослідженню етнонаціо-



0  

 310 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 4-5(72-73) 

нального складу населення українсько-польського пограниччя 
(зокрема у Львівській та Волинській областях) присвячена стаття 
Н. Прицюк [40, c. 61–66]. 

Окремий напрям етнодемографічних досліджень – міграційні 
процеси, які відіграють значну роль у суспільному розвитку. З 
одного боку, вони є чутливими індикаторами реагування населен-
ня на зміни в економічному, політичному та соціальному житті, 
залежно від їхньої величини й напряму вони впливають на стабі-
льний розвиток держави; з іншого боку, вони впливають на демо-
графічні процеси, які відбуваються як у регіонах, так і в цілому у 
державі. Міграційні процеси є складними й перманентними, 
включають різні напрями, ефективність яких залежить від різних 
факторів: демографічної ситуації, мобільності населення, рівня 
соціально-економічного розвитку держави, геополітичного поло-
ження країни тощо. 

Важливість дослідження впливу міграції на відтворення насе-
лення зумовлена передусім тим, що міграційні процеси охоплюють 
значну частину населення репродуктивного й працездатного віку. 
Аналіз досліджень є важливим для областей західного регіону, 
зокрема, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської. Адже 
серед усіх областей України Івано-Франківська, Львівська та 
Тернопільська мають один із найвищих показників міграційної 
активності, як внутрішньо-регіональної, так і зовнішньої. У період 
максимального міграційного притоку в Україну (1992 р.) насе-
лення Західного регіону збільшилося на 20,7 тис. осіб. Сальдо 
міграції на Галичині мало позитивний характер (у межах від 0,5 до 
0,1 тис. осіб). Але глибока економічна криза активізувала емігра-
цію з України. Дослідники зазначають, що для всіх областей 
Заходу України основними причинами відтоку працездатного 
населення були високий рівень безробіття та низький рівень 
доходів. Так, у 1994 р. на Галичині механічне скорочення насе-
лення дорівнювало 17 тис. осіб (найбільше у Львівській області – 
на 8,0 тис. осіб). Переломним для Галичини став 2002 р., коли 
від’ємне сальдо почало скорочуватися. Протягом 2002–2007 рр. ця 
позитивна тенденція тривала і у 2008 р. від’ємне сальдо міграції 
становило – 0,9 тис. осіб, що було віддзеркаленням економічних 
процесів, які проходили в області протягом цього періоду. 
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Аналіз етнічної структури іммігрантів до західних областей 
України впродовж 90-х років засвідчує, що вона впливає на зрос-
тання національної різноманітності регіону, оскільки частка ук-
раїнців серед іммігрантів із колишніх союзних республік на 23,6 % 
нижча, ніж українців у структурі населення Західного регіону. 
Серед цієї категорії іммігрантів до Чернівецької області українці 
становили тільки 51,4 %, до Закарпатської області – 55,0 %. Най-
вища частка українців серед іммігрантів була у Тернопільській 
(77,5 %) та Івано-Франківській (75,8 %) областях, але й тут вона 
більш ніж на 19 % менша від питомої ваги українців у етнічній 
структурі вказаних областей. Найбільша різниця між частками ук-
раїнців у структурі іммігрантів і місцевого населення у Волинській 
(на 28,8 %) та Львівській (на 25,2 %) областях. 

У дослідженнях наголошується, що важливість вивчення впливу 
міграції на відтворення населення зумовлена передусім тим, що мі-
граційні процеси охоплюють значну частину населення репроду-
ктивного й працездатного віку. Крім того, неврегульоване міграційне 
скорочення населення призводить до погіршення демографічної 
ситуації, адже суттєво деформується вікова структура населення. У 
пошуках більшої заробітної плати мігрує населення працездатного 
віку, посилюється соціальне напруження в регіоні. 

Таким чином, як і будь-які системи, етнічні територіальні 
спільності взаємодіють зі своїм середовищем, яке є умовою та 
причиною виникнення і функціонування етносів. Їх внутрішня 
структура значною мірою визначає різноманітні аспекти життє-
діяльності людей, передусім релігійну та електоральну ситуації. В 
умовах розбудови незалежної Української держави, в якій 
національна політика спрямована на нормалізацію і стабілізацію 
міжетнічних відносин, територіальні етнічні спільності мають 
високий рівень сформованості. Його визначають спільність соціа-
льно-економічних і політичних завдань, що стоять перед людьми 
різних національностей, передусім прагнення до реального суве-
ренітету та державотворення, підвищення рівня життя та ін. 
Єдність політичних завдань та соціально-економічних інтересів 
людей, що проживають на певній території, є основою фор-
мування територіальних етнополітичних спільностей. Усі вони 
творять державну етнополітичну спільність, для якої характерним 
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є національний простір, національна свідомість та ментальність, 
усвідомлення особливостей цієї спільності, прагнення до її 
захисту та збереження.  
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Леся Ковач 

 
ЕТНОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СПЕЦИФІКИ 
СУЧАСНОЇ ГАЛИЧИНИ  

У ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 
 
Проаналізовано праці вітчизняних науковців, присвячені 

вивченню соціально-економічної складової етнополітичних проце-
сів на території сучасної Галичини. Зроблено узагальнюючий 
висновок щодо напрацювань сучасної вітчизняної історіографії з 
вказаної проблематики. Наголошено на необхідності подолання 
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економічної відсталості Галичини як можливої основи політизації 
етнічності і виникнення етнорегіональних конфліктів.  

Ключові слова: Галичина, соціально-економічний розвиток ре-
гіону, етнополітична ситуація, сучасна вітчизняна історіографія. 

Lesia Kovach. Ethnic and political aspects of socio-economic 
specifics of modern Galicia in the national historiography. 

Analyzed the works of Ukrainian scholars examining the socio-
economic component of ethno-political processes in the modern 
Galicia. Made generalized conclusion about developments of modern 
national historiography above stated problems. The necessity of 
overcoming economic backwardness of Galicia as possible bases 
politicization of ethnicity and origin ethno territorial conflicts. 

Key words: Galicia, socio-economic development of the region, 
ethnic and political situation, modern national historiography. 

 
Дослідження етнополітичної ситуації на території сучасної 

Галичини набуває актуальності у зв’язку з історичними, еконо-
мічними, політичними та іншими регіональними особливостями її 
розвитку, ігнорування яких може спричинилися до виникнення 
соціально-політичної напруги та етнорегіональних рухів. 

Вибір соціально-економічної проблематики зумовлений безпо-
середньою залежністю етнополітичної стабільності в регіоні від 
рівня економічного розвитку і соціального забезпечення його насе-
лення. Негативним чинником є як його низький рівень співвідносно 
із середнім у країні, так і більш високий порівняно з іншими облас-
тями: у цьому випадку у населення формується враження, що 
«центральний уряд» забирає частину виробленого ним продукту, 
перерозподіляє його серед інших, менш успішних регіонів, і тим 
штучно уповільнює його власний соціально-економічний розвиток. 
За цих обставин мінімальним рівнем конфліктності слід визнати 
ситуацію, коли соціально-економічний розвиток населення в націо-
нальному ареалі близький до середнього у країні, а мінімальний, – 
коли він надто відрізняється в той чи інший бік. 

Саме виходячи з цих міркувань, для з’ясування характеру 
етнополітичної ситуації на території сучасної Галичини об’єктом 
дослідження обрано аналіз її соціально-економічних аспектів у 
вітчизняній історіографії. 
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У переліку праць, в яких комплексно висвітлюються питання 
етнополітичного розвитку регіонів України, є колективна 
монографія співробітників відділу національних меншин Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 
України «Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особли-
вості», яку було виконано під керівництвом М. Панчука. Зокрема, 
в ній з’ясовані історичні, політичні, економічні, соціальні, демо-
графічні, культурні, конфесійні та інші аспекти етнополітичної 
регіоналізації суспільного простору сучасної України, обґрунтова-
но теоретико-методологічний інструментарій дослідження етно-
політичних процесів на регіональному рівні.  

Соціально-економічна складова етнополітичних процесів у цій 
праці досліджується шляхом аналізу рівня економічного розвитку 
регіонів, стану соціального забезпечення, етнічного складу населен-
ня, його поселенської структури, компактності/дисперсності розсе-
лення, міграційних переміщень – як зовнішніх, так і внутрішніх. У 
роботі міститься не лише кількісний аналіз досліджуваних явищ та 
процесів, але й їх якісні характеристики, пов’язані з етнокультур-
ними традиціями, які змінюються та трансформуються внаслідок 
взаємодії представників різних етнічних груп у конкретному 
соціально-економічному середовищі [1, c. 244–245]. 

На думку вчених, для областей Західного регіону характерні: 
виразніша і стабільніша українська етнічна ідентичність, застосу-
вання української мови та схвалення її статусу як державної, 
належність до українських конфесій, активніша позиція щодо 
зміцнення державності і становлення нації [2, с. 381-382].  

До такої характеристики регіону додамо висновок Я. Грицака 
про те, що він, і найперше Галичина, був і великою мірою досі за-
лишається одним із найменш урбанізованих та змодернізованих 
регіонів України. І парадокс, на його думку, полягає в тому, що 
«саме цей найменш «змодернізований» і соціально змобілізо-
ваний» історичний регіон є одночасно регіоном наймасовішого 
модерного українського націоналізму» [1, c. 41].  

М. Степико, зі свого боку, також зазначає, що оскільки західні 
області України тривалий час належали до складу інших держав, 
то внаслідок прагнення до самозбереження у місцевого населення 
історично склалися найміцніші традиції консолідації на національ-
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ному ґрунті. «Тут, – пише вчений, – більш розвинута психологія 
індивідуального господарювання та підприємництва, більшою 
мірою поширені західноєвропейські політичні й культурні орієн-
тації, підкріплені сімейно-родинними зв’язками» [3, c. 25]. 

Водночас, на думку Л. Нагорної, викладену нею у її книзі «Ре-
гіональна ідентичність: український контекст» (2008 р.) міфологіза-
ція «традиційно цивілізованого Львова», – «це не просто ностальгія 
за «австрійським цивілізованим містом» і навіть не оновлена версія 
«Галицького П’ємонту». Це насамперед виразний негативний жест у 
бік Києва, звідки, мовляв, виходить загроза «взірцево національній» 
і безсумнівно європейській ідентичності» [4, c. 130]. 

Найбільшою проблемою для Західної України, зокрема Галичи-
ни, на думку львівського науковця Р. Лозинського, є її економічна 
відсталість. На підтвердження цього факту він наводить розмір такого 
важливого економічного показника, як вартість основних фондів у 
розрахунку на одну особу. На час здобуття Україною державної неза-
лежності, зазначає дослідник, цей показник в Галичині був на третину 
нижчим, ніж в середньому по Україні. За іншим показником – 
розміром середньомісячної заробітної плати працівників усіх без 
винятку категорій зайнятого населення – то він також був на 10–20% 
нижчим за загальнодержавний. Причому навіть такий рівень, вважає 
автор, досягався значною мірою коштом промисловості Львівщини, 
зокрема, м. Львова, а також інших обласних центрів, у розвиток яких 
радянська влада вкладала найбільше коштів. У районах Галичини, 
зазначає Р. Лозинський, ситуація була набагато гіршою. 

 Найбільш депресивною в економічному плані він вважає Тер-
нопільщину, насамперед її південну частину, та відзначає бідність 
населення гірських районів Галичини в радянських час, яка для 
нього була просто приголомшливою.  

Окрему увагу дослідник приділяє ситуації з розвитком галиць-
ких міст і селищ міського типу та дає цій ситуації негативну оцінку: 
«Дуже багато з них, – пише він, – були (і залишилися) невеликими 
поселеннями, у яких мешкали лише декілька тисяч осіб і працювали 
окремі дрібні промислові підприємства. Частина поселень узагалі 
зберегла статус міст тільки завдяки давньому історичному мину-
лому, впродовж якого вони неодмінно виступали як міста чи міс-
течка. Існує чимало таких, які за чисельністю мешканців, а деякі – за 
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ступенем економічного розвитку, так і не сягнули довоєнного рівня: 
Белз, Бібрка, Борислав, Рава-Руська, Сколе, Старий Самбір, Турка – 
це лише найвідоміші з них» [5, c. 265–266]. 

На думку вченого, із входженням України у світовий ринок 
промисловість Галичини постраждала найбільше. Причину цього 
він вбачає у її промисловій спеціалізації, основою якої було ма-
шинобудування, галузь промисловості, продукція якої в СРСР була 
найменш конкурентноспроможною, порівняно із західними анало-
гами, і користувалася попитом лише на внутрішньому ринку. 

Серед інших проблемних питань автор називає: надмірну кіль-
кість трудових ресурсів у сільській місцевості, нижчий, порівняно з 
іншими регіонами України, рівень освіти місцевого населення, 
високий рівень безробіття, слабкість і неструктурованість місцевої 
еліти. Останній факт він пов’язує з тим, що еліта Галичини повоєн-
ного періоду, передусім управлінська, наукова та інженерно-техні-
чна, була переважно немісцевого походження, сформована з росіян, 
євреїв та українців з інших частин країни. Перемога національно-
демократичних сил на початку 1990-х років усунула цю еліту від 
влади, але внаслідок відсутності у нової еліти управлінського 
досвіду час перебування її при владі виявився нетривалим. 

 У середині 1990-х років на зміну їй прийшли інші – здебі-
льшого колишні управлінці районного рівня. Однак, за оцінкою 
дослідника, сильною ця еліта так і не стала. «Провідна роль нашо-
го краю в політичному житті держави в кінці 1980-х – на початку 
1990-х років, – пише він, – є багато в чому ілюзією. Галичина 
дійсно виділялася з-поміж інших регіонів високою політичною 
активністю населення, проте роль галичан у прийнятті рішень, що 
стосувалися долі України, ніколи не була провідною» [5, c. 270]. 

Загальний висновок, який робить автор, – саме ліквідація 
економічного відставання регіону має стати відправною точкою в 
процесі побудови нової моделі його майбутнього суспільно-
політичного та економічного розвитку. 

У межах соціологічного підходу досліджує регіональну систему 
України І. Кононов [6]. У своїй роботі «Донбас в етнокультурних 
координатах України (соціологічний аналіз)» вчений аналізує мето-
дологічні проблеми, що виникають у науковому вивченні регіону як 
суспільного феномену. Серед можливих варіантів їх розв’язання він 
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пропонує спочатку досліджувати проблемні регіони, а вже потім 
рухатися до вивчення регіональної системи, в межах якої і стає 
зрозумілою вся їхня проблемність [6, c. 3]. 

Регіональна система України, на думку вченого, структурується 
чотирма групами відносин: 1) центр – регіони; 2) відносинами між 
полюсами регіональної системи, якими в Україні виступають Дон-
бас і Галичина; 3) відносинами між гінтерландами (порубіжжям) і 
основним регіональним масивом країни (такими автор вважає лише 
Крим і Закарпаття); 4) відносинами між групами близьких регіонів, 
які визначають макрорегіональну структуру. «В останньому випа-
дку, – вважає дослідник, – формуються такі територіальні утво-
рення, як узагальнені Захід і Південний-Схід» [7, c. 435].  

Донбас він характеризує як проект «співгромадянства», де на 
перший план виступають політичні та економічні лояльності, а Гали-
чину – як проект «етнонації, де дотримування етнокультурної моделі 
корелює з політичною лояльністю. Галицький проект передбачає 
визнання української культурної моделі домінантною з поступовою 
українізацією (та акцентованою дерусифікацією) України. В 
економічній сфері проект Донбасу передбачає ставку на індустріальне 
виробництво у формі великих корпорацій, тоді як Галицький проект 
надає пріоритет малому та середньому бізнесу і визнає можливість 
утисків великого капіталу на їхню користь. Щодо зовнішньої по-
літики, «донбаський» проект передбачає розширення співробітництва 
передусім з країнами СНД, участь у Єдиному економічному просторі. 
Натомість Галицький проект передбачає дистанціювання від цих 
структур та форсоване просування до Європейського Союзу і НАТО 
[6, c. 7–11]. «Саме відносини між цими полюсами-регіонами, – на 
переконання автора, – і є основою влади політичного класу України, 
визначаючи напрями формування її політичної системи з прив’язкою 
до макрорегіонів» [7, c. 435]. 

Думку про те, що домінантні проекти майбутнього України 
генеруються елітами «полюсних» регіонів – Донбасу і Галичини, 
поділяє також М. Віхров. Виразним представником «донбаської» 
версії, переконаний дослідник, є Партія регіонів. Щоправда, 
вважає він, її передвиборча програма прямо не торкається цього 
питання, але політична практика цієї партії виявляє її орієнтацію 
на українсько-російський бікультуралізм. В практичній площині це 
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виявилося, наприклад, у поданні законопроекту Ківалова-Колєс-
ніченка, завдяки якому було створено можливість для надання 
російській мові статусу регіональної.  

Щодо Галицького проекту, то, на думку автора, його найяскра-
вішим виразником сьогодні є Всеукраїнське об’єднання «Свобода», 
передвиборча програма якої передбачає формування етнонації та 
культурну модель, засновану на українізації (з акцентом на 
дерусифікації) всього культурного простору країни. «Заходи з 
дерусифікації в програмі «Свободи», – пише дослідник, – виписані 
досить відверто і ретельно та підтверджуються офіційними заявами 
партійців. Українська держава в ідеології «Свободи» є результатом 
довготривалої боротьби нації за політичну незалежність, а вояки 
ОУН–УПА є одними з таких борців» [8, c. 170–171]. 

Однак, вказуючи на регіональні розбіжності, дослідник не 
пропонує можливих шляхів їх гармонізації та вироблення спільних 
орієнтирів подальшого розвитку країни, а обмежується лише їх 
констатацією та негативною характеристикою: «Співіснування в 
Україні двох протилежних проектів, жоден з яких не має 
переконливої політичної переваги над іншим, – пише він, – є 
джерелом конфліктності і внутрішньої нестабільності держави та 
суспільства, а не взірцем «єдності у багатоманітності» [8, c. 173]. 

У контексті дихотомії «Схід – Захід» розглядає регіональні від-
мінності України і президент Центру соціальних досліджень 
«Софія» (м. Київ), директор Національного інституту стратегічних 
досліджень протягом 2010–2014 років А. Єрмолаєв. Їх наявність 
дослідник пояснює специфікою онтології внутрішньої соціальної 
історії суспільства. Для означення цього феномена він використовує 
термін «цивілізаційна багатоукладність». І ця багатоукладність, на 
його думку, пов’язана не з регіоналістикою, а з характером і різніс-
тю практик, різною глибиною історичної пам’яті і різним характе-
ром складання традицій соціальної самоорганізації. Їх можна по-
значати регіонально, але ця регіоналістика, вважає вчений, пов’язана 
не з формально-цивілізаційним розколом, а з історією формування 
української спільності. Особливістю населення Західної України, на 
його думку є: наявність багатовікової практики самоорганізації, тра-
диції Магдебурзького права, збереження укладів, у тому числі й 
економічних способів організації, пов’язаних з аграрною культурою, 
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яка, як свідчить досвід інших націй, є досить стійкою до відтворен-
ня, і в цьому сенсі дійсно підпадає під визначення «цивілізаційна». 
Натомість Східний регіон з міксованим, космополітизованим, 
проросійськи мислячим населенням характеризується ним як 
високо індустріалізований і урбанізований, де виробництво, 
соціальна сфера і сфера освіти тісно пов’язані між собою кадрово, 
ресурсно, психологічно, кар’єрно. Глибина історичної пам’яті є 
невеликою і обмежується святкуванням Жовтневої революції й 
Великої Вітчизняною війни та імплантована в історію тієї 
держави, в якій це утворення з’явилося як феномен. Цей феномен 
він характеризує не просто як феномен тимчасовий, державний, а 
як феномен цивілізаційний, здатний до відтворення, який 
сформував свою унікальну культуру, свою міфологію, характер і 
тип соціальної організації та масу організацій. 

Цивілізаційна багатоукладність, зазначає дослідник, є 
невід’ємною складовою нинішнього українського суспільства, але, на 
жаль, розглядається вона не як її особливість і, відповідно, як та 
характеристика, на основі якої можна формувати гомогенізоване, 
громадянське суспільство як основу української нації, а як система 
конфліктна, як система, яка вимагає визначення, що є прогреси-
внішим і що має стати пануючим.  

Національним елітам він пропонує відкинути конкуруючі 
практики, базовані на регіональній багатоукладності України. «Те, 
що вчора виглядало як маніпуляція, – пише автор, – сьогодні вже 
може бути волею до конструювання на підвалинах України нових 
спільнот, а потім – формування амбіцій для цих спільнот… Ті 
виклики, з якими ми стикаємося зараз, коли відмінності практик 
стають підґрунтям для нових політичних міфів і програм, на жаль, 
почали поступово мобілізовувати суспільство і створювати 
передумови для можливих нових різних ідентичностей» [9]. Це, на 
його думку, і є головною небезпекою невдалого, нерозумного, а 
іноді й провокативного використання феномену цивілізаційної 
багатоукладності України. Розгляд регіоналістики не як нових 
конкуруючих спільнот, а як практик, для яких ще є шанс гомогені-
зації і взаємопроникнення, – це ті пріоритети, які, на переконання 
А. Єрмолаєва, мають стати орієнтиром для національних еліт 
наступного етапу. 
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Важливе значення для розуміння етнополітичних процесів на 
території сучасної Галичини мають праці історика І. Монолатія [10], 
який, крім загального висвітлення питань міжнаціональної відносин, 
окрему увагу приділяє і питанням етнічної специфіки соціально-про-
фесійної сфери населення регіону, а також векторам взаємодії рівно- 
та різностатусних етнонаціональних спільнот, зокрема, наявності/ 
відсутності їхніх претензій на здобуття дефіцитних ресурсів, насам-
перед – влади. Їх він розглядає крізь призму історичної ретроспекти-
ви, що, на думку автора, конкретизує загальний процес формування 
єдиного державного організму сучасної Української держави, дозво-
ляє подолати регіональні відчуження та інерцію історичної терито-
ріально-політичної роз’єднаності в рамках самої української етнічної 
нації, сприяє консолідації культурної ідентичності України, запо-
бігання й уникненню регіональних етноконфліктів [11]. 

Саме в контексті історичного знання, зокрема, глибшого 
розуміння тих процесів і явищ, які відбуваються в етнополітич-
ній сфері країни сьогодні, дослідницької уваги потребують й 
інші роботи істориків. Однією з них є дисертаційне дослідження 
О. Дудяка, яке має симптоматичну назву «Динаміка соціальної 
структури і зайнятості польського населення Західної України у 
міжвоєнний період (20 – 30-ті роки ХХ ст.)». Інші наукові здо-
бутки автора викладено у таких його публікаціях, як: «Динаміка 
чисельності польського населення Східної Галичини у першій 
третині ХХ ст. (за матеріалами переписів 1910, 1921, 1931 ро-
ків)». / О. Дудяк // Вісник Львівського національного універси-
тету. Серія історична. – Львів, 2001. – Вип. 35-36. – С.494–510; 
Динаміка національного складу службовців адміністративних 
органів Східної Галичини у міжвоєнний період // Наукові 
зошити історичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка: Збірник наукових праць. – 
Вип. 4. – Львів, 2001. – С. 363–373; Польська спільнота Східної 
Галичини під час виборів 1922 року // Науковий вісник Черні-
вецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 123–124. 
Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці, 
2002. С. 414–423; Динаміка соціальної структури польського 
населення Західної України у міжвоєнний період: на матеріалах 
польських переписів 1921 і 1931 рр. // Гуржіївські історичні 
читання / За ред. В. Смолія. – Черкаси, 2007. 
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Зазначені роботи містять невідомі раніше архівні матеріали, ве-
ликий масив статистичних даних, що дозволяє здійснити порівняння 
соціального становища польського населення довоєнного періоду з 
параметрами його сучасного соціального статусу. Це, в свою чергу, 
дає можливість більш комплексно визначити місце польської спіль-
ноти в етнополітичному просторі Галицького регіону. 

Історико-соціологічним аспектам львівської інтелігенції 
періоду 1944 – 1953 рр. присвячено дисертаційне дослідження          
Р. Попп [12]. Зокрема, в роботі проаналізовано соціально-профе-
сійну структуру інтелігенції Львова, надано оцінку тогочасним 
радянським методам формування нової інтелігенції, досліджено 
форми участі спеціалістів у культурному та господарському житті 
міста, простежено політику радянського режиму щодо національ-
них груп інтелігенції. Встановлено та детально розглянуто ідеоло-
гічний тиск та репресивні акції щодо багатьох її представників. 
Охарактеризовано соціально-побутові умови життя і діяльності 
людей розумової праці. 

Соціальний статус етнічних груп Тернопільської області за 
матеріалами переписів населення 1989 та 2001 років став об’єктом 
наукового аналізу І. Барної [13]. Зокрема, автор з’ясувала, що серед 
росіян, переважно міських жителів, високою була частка 
службовців (53,3%), тоді як серед українців та поляків переважали 
колгоспники та робітники. 

Дослідниця зазначає, що наприкінці ХХ ст. в області значно 
зріс показник освіченості населення, особливо тих осіб, які здобу-
ли вищу освіту, на 30,8%. Причому, робить висновок автор, рівень 
освіти серед різних етнонаціональних груп був збалансованим. 

Значна увага суспільно-політичним процесам у західному ре-
гіоні України періоду 1988 – 1999 років відводиться в роботах С. Ко-
бути [14], Б. Яроша, В. Бусленка. Зокрема, вченими проаналізовано 
події новітньої української національно-демократичної революції 
1988–1991 років, вивчено формування в Галичині громадських і 
політичних організацій, характер взаємовідносин західноукраїнської 
еліти з центральною владою України [15].  

Важливе теоретико-методологічне значення для розуміння 
механізмів впливу соціально-економічних чинників на мобілі-
зацію та політизацію етнічності, крім, власне, етнополітичних і 
етноісторичних досліджень, мають праці з соціально-економічної 
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та етнополітичної географії (М. Дністрянського, Ф. Заставного); 
розробки спеціалістів з етнодемографії (С. Копчака, С. Макарчи-
ка, Н. Макаренко, С. Пирожкова, С. Піскунова,), роботи з регіо-
нальної економіки (М. Долішнього, М. Фащевського, М. Кусяк), 
етносоціології (В. Арбєніної, В. Євтуха, В. Наулка, Т. Рудни-
цької). Аналіз зазначених питань також передбачає тісний зв’язок 
з науковими дисциплінами, предметним полем яких є етнопси-
хологія, етнографія, етнокультурологія та інші. 

Особливо слід відзначити роботу М. Дністрянського «Етнополі-
тична географія України: проблеми теорії, методології, практики» 
[16]. В ній Галичина характеризується ним як регіон моноетнічний, з 
високою часткою етнічних українців (понад 95%), малою часткою 
етнічних росіян (менше 5%) та російськомовного населення (менше 
4%). Етнічні росіяни, пише вчений, є переважно міськими жителями 
(понад 80%) і розселені переважно у великих та середніх містах – 
адміністративних, промислових та рекреаційних центрах. В облас-
них центрах їхня питома вага становить від 3% (у Тернополі) до 
8,9% (у Львові). Вони досить добре адаптовані до українського 
культурного середовища та вільно володіють українською мовою. 

Серед проблем, які існують у регіоні, автор виділяє дещо 
нижчий від середнього по Україні рівень комплементарності 
етнічних українців та росіян, особливо серед населення старшого 
віку, причини якої, на його думку, слід шукати в складних 
історичних перипетіях минулого, що й викликали між ними певне 
взаємне недовір’я. Але загалом, робить висновок дослідник, 
ураховуючи всі об’єктивні чинники, можна стверджувати, що в 
Галичині вагомих етнополітичних перешкод для консолідації всього 
українського суспільства немає. Разом з тим, зазначає вчений, через 
високий ступінь ідентифікації населення з українською держав-
ницкою ідеєю, у випадку різкого відходу державного керівництва 
від засад суверенного розвитку України, тут можливі й етно-
політичні збурення, і поява конфліктних ситуацій з центральною 
владою. Загалом же, з огляду на великий ступінь утягнутості в 
український історичний процес і достатньо цілісне етнокультурне 
середовище, Галичина, як і Волинь, на його думку, мають усі 
підстави стати одними з лідерів у консолідації національної держави 
та політичної нації. Однак слабкість економічного потенціалу, 
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вважає М. Дністрянський, значно зменшує їх політично-консо-
лідаційну роль у загальнодержавних процесах [17, с. 299–300]. 

Отже, проведений аналіз наявної літератури дозволяє визначи-
тися з найбільш проблемними питаннями соціально-економічного 
розвитку Галицького регіону України, з’ясувати їх витоки та можли-
вості деструктивного впливу на загальну етнополітичну ситуацію в 
державі. Із залученням інформаційних ресурсів, як опублікованих, 
так і неопублікованих джерел окреслити напрями подальших етно-
історичних, етнополітичних етносоціальних та інших досліджень, 
сприяючи цим самим підвищенню якості як наукового знання, так і 
ефективності державного управління етнополітичною сферою в 
окремих регіонах країни. Проте вже сьогодні очевидно, що 
експлуатація регіональних відмінностей між Сходом і Заходом 
України різними політичними силами, як основи інституціалізації 
їхніх електоральних полів (проєвропейського (Захід) та проросій-
ського (Схід), відповідно), стала причиною незавершеності процесів 
світоглядної консолідації українського народу, кризового стану 
національної економіки та гальмуючим чинником утвердження 
України як впливового суб’єкта міжнародних відносин. 

Саме тому основним завданням регіональної політики України 
на сучасному етапі її історичного розвитку має стати спростування 
міфу про регіональну біполярність Української держави, вилучення 
теми регіональних поділів з політичного дискурсу, насамперед з 
програм політичних партій, виявлення та аналіз усього комплексу 
чинників, здатних спровокувати виникнення міжрегіональних проти-
річ і конфліктів. На основі цього виробити і запропонувати можливі 
шляхи подолання їх негативного впливу на внутрішньополітичну 
ситуацію в державі. Адже більшість сучасних держав, формуючись 
історично, складається з географічно, економічно, демографічно, 
етнічно тощо неоднорідних територій. Але політичні змагання за 
владні повноваження між суб’єктами виборчого процесу в них 
відбуваються не на ґрунті абсолютизації регіональних відмінностей, а 
переважно на основі ідей щодо шляхів покращення соціально-
економічної ситуації та зміцнення національної безпеки держави. 

Оскільки більшість з дослідників, праці яких були пред-
ставлені в роботі, відзначає економічне відставання Галичини від 
інших регіонів України, особливу увагу необхідно приділити 
підтягуванню її основних соціально-економічних показників хоча 
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б до середнього по країні рівня. Це унеможливить поширення 
ідеологами послаблення Української держави дискусій про 
принципову культурно-цивілізаційну несумісність її частин як 
загрози її територіальній цілісності. Врешті-решт, ідеться не лише 
про консолідацію українського суспільства, а й про збереження 
спільної ідентичності народу України, особливо актуальної в 
умовах сучасних глобалізаційних загроз. 
 
_______________________________ 
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III. ГЛОБАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ 
 

Сергій Білошицький 
 

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ ЄС:  
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ  

ТА ПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ 
 
У статті розглядаються напрями соціокультурної трансфор-

мації суспільств Європейського Союзу та їх вплив на політичні 
процеси, викликані реалізацією сучасної європейської міграційної 
доктрини. Зазначається, що упродовж останніх десятиліть прові-
дні країни Європи поступово втрачають демографічний динамізм 
та компенсують дефіцит населення значними обсягами трудової 
імміграції. Робиться висновок, що зазначений процес призводить до 
виникнення в країнах ЄС компактних неасимільованих анклавів 
представників незахідних цивілізацій, які ігнорують цінності корін-
ного населення європейських країн. Соціокультурні трансформації, 
викликані обставинами міграції, призводять до помітної радика-
лізації партійно-політичних систем країн ЄС. 

Ключові слова: Європейський Союз, міграційна політика, 
соціокультурні трансформації, радикальні політичні партії, 
мультикультуралізм, «плавильний казан», «миска салату». 

Sergiy Biloshitskiy. Migration processes in the EU leading 
countries: sociocultural transformations and political consequences.  

In the article, there are considered directions of sociocultural 
transformations of the European Union societies and their impact on 
the political processes caused by implementation of the modern 
European migration doctrine. It is stated that for the recent decades the 
leading European countries have been gradually losing their 
demographic dynamism and compensating for the population deficit by 
a substantial amount of labour migration. It is concluded that this 
process leads to emergence in the EU countries of compact 
unassimilated enclaves of representatives of nonwestern civilizations 
that ignore values of the indigenous population of European countries. 
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The sociocultural transformations caused by migration lead to 
noticeable radicalization of party-political systems of the EU countries.  

Key words: European Union, migration policy, sociocultural 
transformations, radical political parties, multiculturalism, «melting 
pot», «salad bowl». 

 
Одним з найважливіших напрямів внутрішньої політики Ук-

раїнської держави є формування її міграційної складової з огляду 
на можливі соціокультурні та суспільно-політичні наслідки. Фор-
мування змісту міграційної політики передбачає вивчення досвіду 
сусідніх країн, де інтенсивність міграційних процесів є вищою, ніж 
в Україні, й, відповідно, накопичений більший матеріал для науко-
вого аналізу. 

Для політичної науки дослідження соціально-політичних нас-
лідків міграції населення є також важливим, тому що в системі 
міжнародних відносин і внутрішніх процесів країн Європи з’явив-
ся новий наднаціональний економічний і соціально-політичний 
суб’єкт – Європейський Союз. Відповідно, правомірно говорити 
про спроби побудови погодженої на багатьох рівнях політики в 
галузі регулювання міграційних потоків. ЄС являє собою 
унікальний приклад співтовариства, яке від економічної інтеграції 
динамічно рухається до політичної та соціокультурної. 

Саме ця обставина становить новизну дослідження та обґрун-
товує необхідність осучаснення наукових підходів, сформульо-
ваних раніше у працях таких експертів, як С. Гантінгтон, І. Валлер-
стайн, Г. Кіссінджер, Ф. Закарія, У. Тодд, О. Арін, С. Переслєгін, 
Ю. Левенець, М. Михальченко, В. Войналович, В. Котигоренко та 
інших дослідників.  

Ще на початку XX ст. уряди європейських країн намагалися 
всіляко обмежувати імміграційні потоки, які могли б істотно пору-
шити традиційний для їхніх суспільств расово-етнічний і, відпо-
відно, культурно-цивілізаційний баланс. Однак після Першої та 
особливо Другої світових війн ситуація дещо змінилася. Країни За-
хідної Європи розчинили двері для масової міграції представників 
своїх колишніх колоній, що експортували дешеву робочу силу та 
займали ті економічні ніші, яких уникали представники корінного 
населення (хімічна промисловість, комунальне господарство, 
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сільське господарство, сфера обслуговування тощо). Проте до 70 – 
80-х років XX ст. мігранти традиційно розглядалися як «тимчасові 
гості» («гастарбайтери»), і на перших етапах політика регулювання 
міграційних процесів не ставила своїм завданням соціокультурну 
адаптацію працівників. І лише збільшення загалу мігрантів напри-
кінці ХХ ст. до 10-15% від загальної кількості жителів спрово-
кувало європейські країни до більш рішучих кроків з регулювання 
міграційних процесів і розробки політики їх інтеграції [1, с. 5]. 

Активізація міграційних процесів в Європі викликана значною 
депопуляцією та старінням корінного населення. Лише одна з 
п’ятдесяти північноатлантичних націй – мусульманська Албанія – 
продовжує демографічний підйом, що забезпечує її виживання. Із 
двадцяти націй світу, що мають найнижчий рівень народжуваності, 
вісімнадцять знаходяться в Європі. Середній рівень народжу-
ваності в Європі впав до 1,4, тоді як для збереження поточної 
чисельності населення потрібен рівень як мінімум 2,1 (рівень, що в 
Європі був зафіксований востаннє у 1957 р.). Згідно з прогнозом 
Демографічного відділу ООН, за збереження поточного рівня 
народжуваності, без урахування імміграції, кількість населення до 
2050 р. скоротиться до позначки у 556-600 млн осіб. Європа втра-
тить людський потенціал, рівний сукупному населенню сучасних 
Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Швеції, Данії та Норвегії [2].  

Відповідно, європейська спільнота вимушена компенсувати 
власну демографічну депопуляцію імміграційними потоками з інших 
континентів, що призводить до урізноманітнення національного скла-
ду ЄС. За статистичними даними, за межами Євросоюзу народилося 
близько 30 млн європейських громадян, що становить близько 6% 
населення. Кількість нелегалів сягає 4,5-8 млн осіб (1-1,75%) [3] 
(однак, як уже було зазначено вище, на експертному рівні кількість 
мігрантів у ЄС оцінюється, за різними методиками, на рівні 10-15% 
від загального населення). 

За останні десятиліття в Європу проникли кілька десятків мі-
льйонів мігрантів. Перше місце серед них упевнено тримають 
вихідці з мусульманських країн: лише на території ЄС їх нарахову-
ється близько 15 млн осіб, що дозволило ісламу витіснити іудаїзм з 
позиції другої за поширеністю релігії в ЄС. Проте не слід забувати, 
що дипломатичний і стратегічний простір ЄС – через Раду Європи 
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і НАТО – включає ще майже 100 млн мусульман з Албанії, Боснії, 
Туреччини та Азербайджану [4]. Ісламський фактор уже став «го-
ловним болем» ЄС. Якщо інтеграція між самими європейцями 
увінчалася тріумфальним успіхом, то «вона часто не спрацьовує, 
коли йдеться про численних іммігрантів-мусульман, і це породжує 
складні проблеми у сфері безпеки, які ЄС із великими труднощами 
намагається розв’язати» [5].  

Результатом активних міграційних процесів у Західній Європі 
стало виникнення значних анклавів африканського, азійського, му-
сульманського населення, які втратили інтерес до соціокультурної 
асиміляції у суспільства, що приймають [6, с. 13]. Цю обставину 
визнають практично всі провідні суспільствознавці. Е. Тоффлер 
зауважує, що в сучасному світі «всюди посилюється опір «тиге-
льному» процесу. Расові, етнічні та релігійні групи відстоюють 
своє право на існування і продовжують гордо зберігати свою 
самобутність» [7, с. 299].  

Проблеми асиміляції мігрантів, переважно вихідців з мусуль-
манських країн, гостро турбують корінне європейське населення 
та професійних експертів. Як наголошує американський 
політолог Р. Каган, останніми роками європейське суспільство 
підкреслено болісно реагує на питання імміграції та культурної 
ідентичності, і більшість особисто знайомих йому експертів 
сумніваються в тому, що Європа «спроможна буде переварити 
всіх нових іммігрантів» [8].  

Крайню стурбованість наслідками міграційної політики 
висловлює С. Гантінгтон. Він відзначає наступні негативні риси 
цього процесу: 1. Міграція стає самонаростаючим процесом.              
2. Нові іммігранти приїздять в основному з незахідних сус-
пільств. 3. Серед мігрантів рівень народжуваності значно вищий, 
ніж у представників титульних націй. 4. Іммігранти створюють 
свої земляцькі громади, які не інтегруються в культури, що їх 
прийняли. 5. У жителів Заходу розвиваються фобії щодо мігратів. 
6. На Заході (і особливо в Європі) з’явилися праворадикальні 
антиімміграційні партії [9, с. 309–313]. 

Схожі побоювання виказує й Зб. Бжезінський. Його бачення 
ситуації можна виразити такими тезами: 1. Міграція починає 
змінювати соціально-культурну структуру Заходу. 2. Незабаром 
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ЄС буде змушений відродити практику комплектування збройних 
сил з-поміж мігрантів-найманців. 3. Етнічні лобі вже сьогодні 
реально впливають на зовнішню політику західних країн. 4. Рано 
чи пізно у всіх західних країнах певна расова або етнічна 
меншість зможе посісти домінуюче становище в системі влади 
[10, с. 219–220, 245–246].  

Згадані вчені висловлюють занепокоєння не стільки самими 
міграційними процесами, скільки їх наслідками в соціокультурній і 
політичній сферах, пов’язаними із небажанням мігрантів освоюва-
ти базові цінності приймаючих західних суспільств. Таке явище, 
яке раніше усіляко присікалося західними державами, з другої 
половини ХХ ст. стало домінуючою тенденцією у взаєминах 
суспільств-реципієнтів та прибуваючих мігрантів.  

Останніми десятиліттями практично всі провідні західні 
країни перейшли до асиміляційно-імміграційної моделі, яка діс-
тала назву «миска салату», або «мультикультуралізм». Ця модель 
передбачає майже повну і повсюдну відмову від політики асимі-
ляції (принаймні від її явних форм). Замість формування «великої 
нації» відбувається процес ствердження «множинних лояльно-
стей»; «сакралізації «різноманітності» – походження, культур, 
рас» [11, с. 131]. Ф. Фукуяма підкреслює, що всі розвинені країни 
приречені розвиватися у бік створення мультикультурного суспіль-
ства. Однак, зазначає він, «населення розвинених країн, віддане 
своїм історичним цінностям, болісно сприймає ідею створення 
такого суспільства». У ситуації, що складається, вважає вчений, 
західне суспільство повинне звикнутись із цією тенденцією, 
європейцям доведеться навчитися миритися з низкою «огидних» 
проявів мультикультуралізму американського зразка [12]. 

У свою чергу, С. Гантінгтон констатує, що легалізація мульти-
культуралізму призвела до перетворення суспільств на арену спів-
існування декількох етносів-антиподів, а спроби демократичних 
держав згладити протиріччя, проводячи курс на «позитивну дис-
кримінацію» з квотами, встановленими для чорної меншості й 
надалі для іспаномовної меншості для того, щоб добитися осо-
бливого ставлення та специфічних вигід, «парадоксальним чином 
знову узаконили поняття етносу, раси, саме те, що ці закони пра-
гнули усунути» [13].  
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Фахівці відзначають агресивне небажання мігрантів освоювати 
соціальні норми поведінки європейців. Понад те, лідери емігрант-
ських громад часто зацікавлені в компактному та відособленому 
проживанні своїх підопічних. У їхню свідомість привноситься уста-
новка на те, що західне суспільство сповнене забобонів щодо ісламу 
і мусульман, що отруює повноцінний діалог між представниками 
різних культур [14]. На думку О. Казінцева, громади найчастіше 
скріплені не тільки войовничим пафосом ісламу, а й почуттям коле-
ктивної відкинутості – етнічної та соціальної, що утворює поживне 
середовище для радикалів усіляких відтінків [15, с. 29]. Як наслідок, 
мусульманський міграційний рух перетворюється на добре керовану 
політичну силу з боку міжнародних і національних емігрантських 
організацій («Світова ісламська єдність», «Брати-мусульмани», 
Союз ісламських організацій Європи, Союз ісламських культурних 
центрів, «Ісламська допомога» тощо) [16].  

Відомий голландський соціолог Г. Веуше зазначає, що на 
початку ХХІ ст. європейці стали значно агресивніше ставитися до 
іммігрантів. Їх почали дратувати значне збільшення кількості 
іноземців у великих містах, небажання іммігрантів навчатися та 
здобувати професію, розростання підліткових банд, що хазяйнують 
на вулицях, переслідування мігрантами представників сексуальних 
меншин та зведення рахунків приїжджих мусульман з місцевими 
євреями [17]. 

Е. Моравчик констатує, що антимусульманська і неонаціона-
лістична реакція в Європі є майже неминучою на тлі її спроб 
інтегрувати швидко зростаючі національні меншини. Це викликає 
«найрізноманітніші сумні передбачення про майбутню «Євро-
аравію» та про руйнування чисто європейської цивілізації» [18]. На 
думку авторитетного дослідника ісламу Б. Льюїса, «не пізніше ніж 
до кінця ХХІ ст. Європа стане частиною арабського Заходу, 
Магрибу» [19]. Т. Бленклі пророкує, що «західні цінності та спосіб 
життя будуть витиснуті з Європи цінностями радикального 
ісламу». Привабливість ісламізму, який сповідується меншістю, 
але терпиться і пробачається більшістю, посилюється, а Європа, 
відповідно, поступово перетворюється на «Єврабію» [цит. за 20]. 

М. Штейн констатує, що мусульманам не просто вдається від-
стояти свої інтереси в Європі, але й створити умови для само-
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ліквідації західної цивілізації як явища культурного та політичного 
характеру. Швидка зміна пропорції між корінними жителями 
Європи та мігрантами-мусульманами, на його переконання, смер-
тельно згубна для ліберальної демократії. «Якщо 100% населення 
вірять у ліберальну, плюралістичну демократію, то немає значення, 
скільки з них «білі» – 70 або 5%. Але коли частина населення 
вірить у ліберальну, плюралістичну демократію, а інша – ні, то 
велику роль відіграє, чи включає ця частина 90 або тільки 60, 50 
або 45% населення» [21]. 

Низка соціологічних досліджень, проведених останніми рока-
ми, засвідчує зростання ворожості корінних європейців до вихідців 
з незахідних суспільств. Так, за результатами опитування «British 
Social Attitudes survey» в 2003 р., лише 16,4% населення Велико-
британії погодилися з твердженням, що етнічним меншостям слід 
надавати допомогу для збереження їх звичаїв і традицій; 56,2% 
вважають, що групи повинні адаптуватися і влитися до складу 
національного суспільства. Не вітають жителі Великобританії й 
зростання кількості мігрантів у своїй країні: 74% британців згодні з 
необхідністю її скорочення; 82,6% дотримуються думки, що слід 
ухвалювати більш суворі заходи для вилучення нелегальної іммі-
грації. Лише 39,6% вважають, що легальні іммігранти, які не є 
громадянами, повинні мати рівні з ними права [22]. 

Дослідження, проведене соціологічним центром ICM на замо-
влення «The Guardian» у 2013 р. (5 тис. респондентів з 5 країн-членів 
ЄС), засвідчило, що найбільш вороже до міграції в ЄС ставляться в 
Великобританії. Близько 47% британців заявили, що вони проти 
іммігрантів з країн, що не входять до складу Євросоюзу, причому по-
ловина опитаних окреслила свою позицію як «украй ворожу». Схва-
люють міграцію лише 20%. Неприйняття міграції з неєвропейських 
країн також є сильним у Франції, Іспанії й Німеччині. Проти неї 
виступають 39% іспанців і французів та 37% німців. У Польщі проти 
мігрантів виступило 25% населення [23].  

Знаковою подією у житті Європи став Швейцарський референ-
дум 9 лютого 2014 р., на якому ініціативу «Проти масової міграції» 
підтримало 50,3% учасників голосування. Ініціатором референ-
думу виступила Народна партія Швейцарії, яка дотримується 
ідеології «правого» популізму і саме на антиімміграційній темі 



 

 335 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

набрала в 2007 р. 29% голосів на парламентських виборах (що є ре-
кордом для політичних партій Швейцарії з 1919 р.) [24]. 

Зростання антиімміграційних настроїв у європейських країнах 
знаходить своє відображення у функціонуванні їх партійно-полі-
тичних систем. Помітно зростає підтримка корінним населенням 
праворадикальних партій. 

 У 2013 р. аналітична організація «Counterpoint» провела дос-
лідження у 8 країнах електорального потенціалу праворадикальних 
сил, яке засвідчило, що «переконаними радикалами» вважають 
себе понад 5% населення Данії, Угорщини, Нідерландів і Норвегії. 
А загалом готові підтримати радикальні політичні сили в Німеч-
чині 9% громадян, у Данії – 14%, у Франції – 15%, у Нідерландах – 
16%, у Фінляндії – 19%, в Угорщині – 33%.  

Дослідники звертають особливу увагу на Францію, Голландію 
та Фінляндію, спростовуючи деякі поширені стереотипи, наприклад, 
що радикали – це завжди чоловіки, молоді, неосвічені й схильні до 
насильства. Це не так, говорять вони, оскільки серед радикалів, 
особливо серед нових, спостерігається усе більше жінок і людей 
старшого віку [25].  

Визнаючи, що сучасна міграція детермінована об’єктивними 
економічними мотивами, низка аналітиків вважають, що міграційні 
процеси не лише впливають на внутрішньополітичні процеси, але 
й стимулюються окремими політичними групами задля отримання 
певних соціокультурних наслідків.  

Низка дослідників вважає, що імміграцію підтримують ті політи-
чні сили, які за її рахунок розширюють свій політичний вплив. 
Наприклад, російський соціолог В. Штепа впевнений у тому, що 
представники лівих політичних сил активно підхльостували іммігра-
цію з країн третього світу на Захід, ставлячи перед собою такі завдан-
ня: 1. Одержання прив’язаного до них електорату, людей, які прире-
чені голосувати за трудові або соціал-демократичні партії. 2. Нав’я-
зування корінному населенню комплексу провини перед мігрантами. 
3. Поступова трансформація світу в одну велику державу, що відпо-
відає марксистській інтернаціоналістській ідеології [26, с. 113]. 

На думку Б. Кагарлицького, у посиленні міграційних процесів 
зацікавлені якраз не ліві, а їх ідеологічні опоненти – неоліберали. 
Він стверджує, що заохочення міграції явно стало частиною 
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загальної неоліберальної стратегії, спрямованої на підрив робітни-
чого руху та зміну співвідношення сил у суспільстві. Класове 
протистояння повинно було замінитися етнічними конфліктами, 
які (на відміну від протиборства праці та капіталу) не мають 
вирішення. Солідарність трудящих повинна була замінитися 
роз’єднаністю знедолених «множин» [27, с. 85]. 

Останнім часом стало модним підозрювати в нагнітанні мігра-
ційних пристрастей консервативні та праворадикальні сили, котрим 
на тлі міжцивілізаційних протистоянь вдається мобілізувати під свої 
прапори патріотичний електорат. Європа вже зіштовхнулася з реак-
ційними антиімміграційними рухами, такими як Національний 
Фронт у Франції, блок «Влаамс» і партія «Фламандський інтерес» у 
Бельгії, «Ліга Ломбарда» і Національний альянс в Італії, Партія 
Свободи в Австрії, Національний фронт Валлонії, Партія свободи у 
Нідерландах, Народна партія Данії, Народна партія Швейцарії, нор-
везька Партія прогресу, Демократична партія Швеції, партія 
«Атака» у Болгарії, «Партія незалежності Великобританії», партія 
«Велика Румунія», партія «Jobbik» в Угорщині, партія «Золотий 
світанок» у Греції та ін. [28]. 

Динаміка політичних процесів сучасної Європи засвідчує, що 
праворадикальні сили не лише отримали гарантовані електоральні 
ніші, а й перетворюються на потенційних лідерів майбутніх вибор-
чих кампаній. Лідери французького Національного Фронту М. Ли 
Пен та нідерландської Партії свободи Г. Вілдерс ініціювали наприкі-
нці 2013 р. утворення панєвропейського альянсу ультраправих сил, 
своєрідного інтернаціоналу націоналістів ЄС. Зазначена ініціатива 
вже підтримана Народною партією Данії, Партією фінів та партією 
«Фламандський інтерес». Згідно з даними експертних опитувань, 
ультраправі можуть одержати до третини місць у Європейському 
парламенті на травневих виборах 2014 р. [29]. 

Однак, погоджуючись із тим, що ряд політичних сил на та-
ктичному рівні може мати певні зиски від міграційних процесів, 
важко погодитися з тим, що саме ці сили є локомотивами 
глобальних міграційних процесів. Наявність певної зацікавле-
ності у міграційних процесах з боку практично всього спектра 
політичних сил (лівих, ліберальних, демократичних, консерватив-
них і ультраправих) швидше свідчить про те, що суб’єкти 
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глобального управління міграційними процесами знаходяться над 
політичними системами суспільств, що окреслює подальший 
напрям дослідження причин, механізмів і наслідків соціокультур-
них трансформацій на теренах ЄС. 

Поки, на думку експертів аналітичної організації «Counter-
point», у європейської спільноти є чотири способи поведінки 
відносно радикальних партій, вплив яких на системи прийняття 
політичних рішень постійно збільшується. Перший – це остракізм, 
зведення «санітарного кордону», відмова від взаємодії з 
радикальними партіями за будь-яких обставин. Проте, відмічають 
експерти, це породжує проблему, оскільки створює навколо них 
ореол жертв системи, підсилюючи таким чином їх позиції. Другий 
спосіб поведінки полягає в боротьбі з радикальними партіями за 
виборців, застосовуючи найрішучішу політику в таких основних 
питаннях, як імміграція. Однак у разі, коли виключно імміграційна 
тема є їх основним аргументом боротьби за виборця, ця стратегія 
виявиться беззмістовною. Третій спосіб передбачає взаємодію із 
цими партіями, створення урядових або парламентських коаліцій. 
Водночас цей шлях на перспективу підсилює позиції радикальних 
партій. Четвертий спосіб полягає у спробі залучити на свій бік тих 
помірних радикалів, які здатні раціоналізовувати свої інтереси та 
дії (через соціальні, просвітянські та комунікативні проекти). 
Проте цей крок потребує значних ресурсів, зусиль та часу, яких так 
бракує правлячим європейським бюрократіям.  

Викладені вище факти дозволяють зробити такі висновки та 
припущення:  

– Депопуляція представників західного світу та розбавлення 
населення ЄС вихідцями з інших цивілізаційних світів поступово 
приводить до радикальної зміни національного складу та відпові-
дної соціокультурної трансформації країн Євросоюзу.  

– Практично всі провідні країни ЄС перейшли до політики 
мультикультуралістичної моделі міграції, що передбачає майже 
повну та повсюдну відмову від політики асиміляції (принаймні від 
її явних форм). Як наслідок, на території ЄС зростає роль неасимі-
льованих анклавів представників незахідних цивілізацій, які ігно-
рують цінності корінного населення європейських країн. 
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– Помітне збільшення кількості іммігрантів та посилення їх 
ролі в суспільному житті країн ЄС сприяє зростанню праворади-
кальних настроїв серед корінного населення та збільшує політичну 
вагу ультранаціоналістичних політичних сил. 

– По мірі збільшення кількості іммігрантів на території ЄС 
зростає вірогідність виникнення політичних партій, орієнтованих 
на натуралізованих іммігрантів, що також сприятиме радикалізації 
політичних систем.  

– Урядами країн ЄС не запропоновано чіткого бачення ко-
рекції міграційної політики з метою пом’якшення негативних нас-
лідків впливу масштабної міграції на політичне життя приймаючих 
країн, зокрема, зниження рівня радикалізації публічного дискурсу 
європейських партійно-політичних систем. 
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Валентин Бушанський 
 

УЯВЛЕНИЙ СЕВАСТОПОЛЬ:  
ЕСТЕТИКА РОСІЙСЬКОГО СОЛІПСИЗМУ 

 
У статті розкриваються естетичні структури російських 

трактувань Криму та Севастополя. Дослідження праць Льва Тол-
стого та Васілія Аксьонова свідчить: образи Криму та Севасто-
поля (й загалом Росії) мають самодостатній характер, а отже, й 
ознаки соліпсизму в їхньому конструюванні.  

Ключові слова: образ, соліпсизм, міфологія.  
Bushanskyi V. Imaginary Sevastopol: Russian aesthetic solipsism. 
The article describes the structure of aesthetic treatments Russian 

Crimea and Sevastopol. Research works of Leo Tolstoy and Wassily 
Aksenov shows: images Crimea and Sevastopol (Russia in general) 
have a self-sustaining, and therefore signs solipsism in their design.  

Key words: image, solipsism, mythology. 
 
Кілька років тому, розповідаючи про подорож Україною, 

Боріс Акунін сказав: Севастополь – це не українське і не російське 
місто, Севастополь – «это русский город» [3]. Дивна і несподівана, 
на перший погляд, характеристика. Однак, як здається, за цією 
характеристикою присутня вельми важлива система розрізнень. 
Ми можемо собі уявити російське місто. Можемо уявити й україн-
ське російськомовне місто. Але, що таке «русский город»? Чому в 
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Севастополі Акунін побачив не російськість, а саме «русскость» 
міста? На які ознаки він звернув увагу?  

Акунін не відповідає на це питання. Він із подивом завважує, 
що в Севастополі немає нічого українського, окрім офіційних ви-
вісок. Лишень уявімо: місто живе у своєму ритмі, гомонить своєю 
мовою, яка цілком пасує фасадам і фізіономіям, місто сміється, 
скандалить, купує і продає, освічується й оплакує небіжчиків… І 
лише на мурі, під одинокою лампочкою висить плакат:  

«УВАГА! УВАГА!  
Усім мешканцям Севастополя…».  
Гнітюча картина. Така вивіска може маячити лише в окупо-

ваному місті.  
Я був у Севастополі тільки раз. На вивіски уваги не звернув. 

Але мене вразила непомірна кількість російських прапорів. Зда-
ється, вони звивалися на кожній забігайлівці, яка мала бодай якесь 
відношення до Чорноморського флоту РФ. Не менше було й україн-
ських – здебільшого на балконах і біля приватних садиб. Це була 
очевидна ознака протистояння громад. І тепер ми знаємо, що 
українці програли це протистояння. Програли тому, що як, либонь, 
слушно завважив художник Олександр Ройтбурд, української прису-
тності в Криму було замало: баланс між українським і російським у 
Криму не міг ґрунтуватися на сором’язливому приховуванні україн-
ської присутності. Баланс, а відповідно, й компроміс, міг заснову-
ватися на певній рівновазі. Але рівноваги не було. Україна ховалася, 
міліла до рівня офіційних вивісок. І це, як мені здається, справляло 
жалюгідне враження. Викликало тільки гидливість. А все гидотне – 
знищують. (Дарвінівський принцип, у якім, одначе, є чимало суто 
естетичного сприйняття і ставлення до дійсності.) У кримській 
ситуації було щось психічно нездорове. І джерело цієї патології, 
мабуть, – не в Севастополі й не в Сімферополі, ба навіть і не в 
Москві. Витоки цієї ситуації цілком київські. Є в цій патології щось 
інфантильне й вульгарно-провінційне. На жаль.  

Кажучи про Севастополь, Акунін насамперед звернув увагу на 
цілковитий брак української мови. Його спантеличила принципова 
позиція мешканців: у жодному разі не спілкуватися українською. 
Він відзначив це з певним подивом і, безперечно, з деяким роздра-
туванням: це неправильно, що містяни не хочуть спілкуватися 
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українською! Нам імпонують такі міркування з вуст російського 
письменника. Однак прикро, що ми так і не створили ситуацію, за 
якої когнітивні структури, котрі зумовили позицію Акуніна, визна-
чали б і соціокультурну свідомість мешканців півострова.  

Проте справа в іншому: завважмо, за відчуттям Акуніна, 
російська мова не є питомою ознакою «русскости». Факт цілкови-
того панування російської мови був би достатнім, аби Акунін на-
звав Севастополь російським містом. Одначе він цього не робить. 
Тож, не власне мова вулиці дає це розрізнення між російським і 
«русским». Письменник прямим текстом вказує: Севастополь – 
неросійське місто. То що ж, власне, є ознакою цієї «русскости»?  

Відповідь, як на мій погляд, є вельми важливою і захованою, 
поміж іншого, в історії російської культури. Відповідь ця – й у 
культурі сьогочасній. Бо ж ніякі історичні передумови не можуть 
проявитися, якщо тут і нині бракує сприятливих обставин: ми 
розпечатуємо архів не з великої любові до історичної затхлості, а 
на потребу часу. До цих чинників – історико-культурного і соціо-
культурного – я й хотів би привернути увагу.  

 
Уявлений Севастополь 

Химерність ситуації в тім, що насправді ніякого Севастополя 
немає. Нас обманюють органи відчуття. Севастополь – це ілюзія, 
створена сенсорною системою. Вулиці та будинки, перехожі, їхні 
клунки й собаки, матроси в білих фланельках, божевільні бабусі з 
портретами Сталіна і, на жаль, кобіти в червоних сукнях – це мара, 
обман зору, гра свідомості, а заодно й соціальна гра в достоту 
вузькому сенсі цього слова. Севастополь – це цілком соліпсичний 
виплід, продукт уяви.  

В однім із інтерв’ю радіостанції «Эхо Москвы» російський 
поет Дмітрій Биков зазначив: хочемо ми того чи не хочемо, але 
«Севастопольські оповідання» написав Лєв Толстой. Розвиваючи 
міркування Дмітрія Бикова, можна сказати, що Лєв Толстой озна-
чив культурну територію, створивши мистецькі символи, які й 
лягли в основу уявлень про Севастополь як «русский город». Ці 
символи трансформувались у когнітивні схеми, в котрих і спри-
ймається Севастополь. Армія Ніколая І програла Кримську війну. 
Але її виграв Лєв Толстой. Наше уявлення про Севастополь, наше 
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мислення про Севастополь – це відтворення й інтерпретація обра-
зів і сенсів, які задав Лєв Толстой. Севастополь – це лише привід 
для актуалізації естетичного контенту, колективне марення в обра-
зах толстовських творів.  

Толстой уже давно помер. Шкода. Шкода і те, що Україна не 
спромоглася перекодувати географічний простір. Севастополь – 
графи вулиць, різаний вапняк і цегла, складена в п’ять поверхів, – 
має таке саме відношення до культури російської, як і до мар-
сіанської. Нам рідні старі камені Європи, – писав Микола Бердяєв. 
Чим старі камені Європи відрізняються од каменів, скажімо, на по-
верхні Місяця? З формального погляду, нічим. Але є неформальна 
відмінність: камені Європи обклеєні цитатами з Гомера та Гьотте, з 
Петрарки й Шекспіра. Якби Гомер оспівував Місячну війну, нам 
були б рідні місячні камені. Хочемо того чи не хочемо, але «Сева-
стопольські оповідання» написав Лєв Толстой. І ніхто не нава-
жився переписати їх українською…  

 
Севастополь назавжди у грудні 

…Я продовжую писати цей текст, перечитавши «Севасто-
польські оповідання». І в мене таке враження, що сам Толстой 
перетворився на камінь, обклеєний цитатами, а Севастополь назав-
жди залишився у грудні 1854 року.  

Що ми знаємо про облогу Севастополя 1854 – 1855 років? 
Пам’ять, а точніше – шкільний курс історії та ще фільм Всеволода 
Пудовкіна 1946 року, підказують нам ряд наративів: зокрема, епічне 
тло – Сапун-гора, Малахів курган, затоплений вітрильний флот; 
персоналії, в яких утілюється міліарний геній, – адмірали Корнілов і 
Нахімов, інженер Тотлебен; гуманістичний вимір Кримської війни – 
лікар Пирогов і сестри-жалібниці; матрос Кішка – це соціальний низ 
оборони Севастополя. Річ лише в тім, що всіх цих сюжетів немає в 
«Севастопольських оповіданнях».  

Толстовський цикл містить три тексти: своєрідну увертюру – 
«Севастополь у грудні», та два оповідання – «Севастополь у 
травні» й «Севастополь у серпні 1855 року» [4]. Ці тексти вельми 
відмінні. «Севастополь у грудні», безперечно, є нарисом. Розповідь 
у нім ведеться од першої особи. Це – своєрідна подорож пам’яттю. 
Згадка про одну ніч – першу ніч у Севастополі. Морок, бруд, труп 
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загиблого коня, перемовини солдатів і матросів, перше враження 
від шпиталю – відразливе враження, котре, як вважає оповідач, 
потрібно перебороти, не піддатися видовищу та звукам страждань, 
бо ці страждання – частина величі севастопольської епопеї. Цей 
нарис – не журналістський матеріал. Тест виписаний занадто 
добре, щоб бути журналістськими нотатками. Розповідь 
завершується на світанку, й оповідач бачить чудові міські будівлі і 
чує музику. Музика згадуватиметься й у наступному тексті, але 
наразі вона звучить вельми обнадійливо, як своєрідна антитеза 
війні – Севастополь живе.  

У цім нарисі Толстой спостерігає війну. Він іще не частина цієї 
війни. Автор – чужак. Він співпереживає. Але він не тотожний війні. 
Вона ще не перестала бути зовнішньою картинкою, точніше – 
шерегом картинок, котрі пригнічують і хвилюють, і котрі потрібно 
якось пережити: морда війни – потворна. І цій потворності потрібно 
протиставити – білі будівлі та світанкову музику полкового 
оркестру.  

Толстой написав «Севастополь у грудні» так, як цей текст міг 
написати порядний автор: прийшов, побачив, написав. Але в цім 
тексті ще немає Толстого, для якого оборонні бастіони стануть час-
тиною життя. У наступних оповіданнях цілісна картина севасто-
польської епопеї розпадається, і Толстой подає антропологію 
війни. Але це буде згодом. І для того, аби писати своїх персонажів 
і ситуації, Толстому потрібен був цей перший нарис – достеменний 
штіц, у якім є все й одразу.  

«Севастополь у травні» – це народження того Толстого, якого 
ми знаємо з його великих романів і таких оповідань, як «Смерть 
Івана Ілліча», «Крейцерова соната», «Отець Сергій». У нарисі ж 
«Севастополь у грудні» його ще немає. Пригадуючи грудень, 
Толстой пише лише чернетку. З погляду стилістики – чудову 
чернетку. Але для автора – Севастополь іще в пітьмі. Він не бачить 
його впритул. Показово, що й усі батальні сцени «Севастопольських 
оповідань» відбуваються в ночі. Усі, крім однієї, останньої сцени 
«Севастополя в серпні 1855 року». Саме після цієї сцени подається 
хрестоматійна картина відступу російських військ наплавним мос-
том на Північну сторону міста. І Толстой – знову чулий і пафосний. 
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Бракує тільки музики, яка вінчала чулість і пафос у фіналі першого 
нарису.  

Картинки першого нарису й фінал останнього оповідання – 
в’їлися до нашої пам’яті й розбрелися цитатами, оскільки ми в 
Севастополі – також чужаки. Погляд Толстого нам близький і 
зрозумілий, бо він картинний. І поготів, цей чужий погляд 
очікуваний, він такий, який має бути – зрозумілий і правильний. 
Чому погляд цей такий очікуваний, чому він не тривожить, не 
вибиває з колії, не змушує звинувачувати Толстого в брехні й 
паплюженні слави чудового міста?  

 
Смерть і воскресіння воєнної естетики 

Сюжет «Севастополя у серпні 1855 року» розпочинається 
далеко від обложеного міста. На постоялому дворі збирається ряд 
персонажів – офіцери, які прямують до Севастополя. Росія велика. 
Занадто довго вони добираються до місця на мапі, яке гримить 
славою на всю імперію. І з кожним днем місце на мапі дедалі 
більше перетворюється на конкретний пункт на місцевості. Дедалі 
частіше на очі подорожніх потрапляють поранені та покалічені. І 
це підриває бойовий дух. Війна втрачає свій ігровий вимір. Війна 
перетворюється на щось незрозуміле.  

Ти був у справі? – запитує поручика Козельцова його моло-
дший брат. Ні, – чесно відповідає поручик. Де ж тебе поранено? – 
допитується брат. І поручик дає відповідь, яка має спантеличити: – 
Я був тільки на робóтах.  

Кримська віна, напевно, була першою війною, яка вбила 
класичний театралізований вимір війни. Згодом цей вимір 
повернеться. Естетика відредагує образність війни. Але тоді на 
Південному березі Криму театралізована війна – з тріпотінням 
бойових знамен, шаховими рухами піхотних каре й хвацькими 
атаками кавалерії – зникла назавжди.  

Подивімося на цю війну з іншого боку. Нам відомий вислів: 
тонка червона лінія. Це – хрестоматійні слова, які позначають 
останній рубіж і стоїчну звагу. Ці слова – тонка червона лінія – 
належать англійському журналісту Вільяму Расселу. У своєму ма-
теріалі він описав стрій шотландських гренадерів, у якому, всупе-
реч уставу, було лише дві шеренги піхотинців, замість чотирьох. 
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(Британці не мали резервів, щоб закрити широкий фронт битви під 
Балаклавою.)  

Од тієї битви залишився й лаконічний діалог генерала Коліна 
Кемпбелла й ад’ютанта Джона Скотта. І я не можу втриматися, 
щоб не згадати його у цім тексті.  

– Наказу до відступу не буде, хлопці. Вам доведеться померти 
там, де ви стоїте. 

– Так, сер Колін, якщо знадобиться, ми це зробимо.  
Шотландці вистояли. Вони відбили три атаки уральських 

уланів.  
Вільям Рассел зробив цей діалог знаменитим. Художник Ро-

берт Ґібб – написав знамениту картину.  
Я не знавець військової справи, але кінна атака на піхотний 

стрій – це безглуздя.  
Безглуздя повторилось у тій-таки Балаклавській битві 25 жов-

тня 1854 року. «Атака легкої кінноти», описана в репортажі вже 
згаданого Вільяма Рассела, оспівана у вірші Альфреда Теннісона й 
зображена на полотні Річарда Вудвіла, – символ цього безглуздя.  

Того дня за наказом генерала лорда Фіцройя Раґлана англій-
ська кавалерія атакувала російські піхотні позиції. 

Спостерігаючи зухвалу атаку й загибель англійської кавалерії, 
французький генерал промовив:  

– Це красиво. Але так воювати не можна. 
І краса зникла з Кримської війни. Залишилися тільки робóти, 

на яких було поранено поручника Козельцова.  
Нам немає діла до Кримської війни. Нам узагалі немає діла до 

війни. Ми сприймаємо війну, мов футбольний матч. Нам хочеться 
ефектних ударів і приголомшливого рахунку. Але ми не хочемо 
знати про переламані кістки й розтягнені сухожилля. Ми спри-
ймаємо війну, наче корнет Ростов у романі «Війна і мир»: «Ух, 
рубану!» – думає собі корнет, видивившись попереду французь-
кого драгуна на широкозадій кобилі. Рубанув, але промахнувся. 
Злетів із сідла й упав до багнюки. Підвівся, подивився на закаляні 
долоні й далебі зі слізьми почав витирати їх об нові білі лосини.  

Війна починається вельми романтично. За віру, царя та 
Вітчизну йде на війну Козельцов-молодший. Із тих-таки причин 
прямують до Севастополя й інші офіцери, які застряють на 
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постоялому дворі десь біля Бахчисарая, міркуючи, що за віру, царя 
та Вітчизну, можливо, й необов’язково помирати. Із тих-таки 
причин переводиться з кавалерії до піхоти й інший персонаж 
«Севастополя в травні» – капітан Калуґін.  

Козельцов-молодший загинув. Толстой навіть не описує його 
смерть. Несподівана атака. Хлопчина розгубився в метушні. І коли 
юнкер Вланґ озирнувся, корнет Козельцов уже лежав горілиць на 
захопленому французами бастіоні.  

Не здобув слави й капітан Калуґін. Протягом усього оповідан-
ня він шкодує, що залишився в Севастополі. Він завжди шкодує. 
Він мешкає в брудній кімнаті, він носить чоботи зі стертими під-
борами, він тремтить перед аристократами, кулями та завиванням 
бомб. Толстому навіть нецікаво завершувати історію капітана 
Калуґіна. Нецікаво й повертатися до офіцерів із постоялого двора.  

На війні немає романтики. Але романтика повертається, коли 
війна закінчується – полотнами Річарда Вудвіла та Роберта Ґібба, 
віршами Альфреда Теннісона та прозою Льва Толстого. Лєв Тол-
стой двічі рятує романтику війни. Уперше – наказавши замовкнути 
своєму єству: ні, ми не повинні піддаватися цьому спонтанному 
враженню – жаху військового шпиталю; ми повинні перебороти це 
почуття: ми повинні почути музику полкового оркестру. Удруге – 
описуючи відступ зі зруйнованого міста: так, це – кінець, поразка, 
ми відчуваємо провину, розпач і жаль, але, озираючись на 
покинуте місто, прагнемо відплати і символічно погрожуємо 
ворогові кулаком. Толстой пише переконливі, але банальні фінали. 
Переконливі саме тому, що банальні. І взагалі, банальність – 
найпереконливіша річ. Ми полюбляємо банальності, цитуємо їх, 
ми їх переживаємо. Завдяки банальностям розуміємо одне одного, 
ми обмінюємося ними і посміхаємося.  

Іти на війну за віру, царя та Вітчизну – банально. Де Козе-
льцов-молодший, капітан Калуґін і вояки з постоялого двору 
набрались усієї цієї патріотичної муті? Де сам Толстой набрався 
цієї муті, двічі вирулюючи на фінальне форте? Безперечно, з газет і 
салонів – найвишуканіших осередків банальності. Де ми набралися 
цієї патріотичної муті, просторікуючи про Севастополь – «місто 
слави російських моряків»? Із того-таки джерела – газет, під-
ручників, книжок, кінофільмів.  
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Іще кілька днів тому, гортаючи власну пам’ять, я натрапляв на 
конотації, настроєність котрих суголосна першому нарису та фіналу 
оповідання «Севастополь у серпні»: героїзм і приреченість, біль 
відступу. «Не может быть, – пише Толстой, – чтобы при мысли, что 
вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого-то му-
жества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших 
жилах…» – це рядки із першого нарису. Вони стали хрестоматі-
йними. У них – екстракт того чару, який іменується «Севастополь». 
Однак видобутий він не в Севастополі під кулями та снарядами; він 
занесений до Севастополя іззовні. Цей екстракт – валізка подоро-
жнього. Це – буклет із туристичними принадами – фотографіями 
краєвидів і визначних пам’яток. Офіцери прибували до Севастополя, 
тримаючи в руках буклет. Але їх чекало жорстоке розчарування. Їх 
чекало неприпустиме розчарування. Вони вимушені були рятувати 
власні заздалегідні уявлення – милі серцю патріотичні краєвиди. Бо 
якщо побачений краєвид не виправдовує очікувань, то який узагалі 
сенс у подорожі? Прикро почуватися ошуканим.  

Прекрасне, підказують мистецтвознавці, не дається людині 
саме по собі: прекрасне треба вміти бачити, чути, переживати. Ця, 
цілком правдива сентенція, на жаль, межує з абсурдом. (Уся транс-
цендентальна гуманітаристика межує з абсурдом.) Згадаймо 
чудовий фільм Сергія Маслобойщикова «Принцеса Жозефіна та 
мишачий народ», знятий за мотивами творів Франца Кафки. 
Мишачі душі потребують прекрасного. Принцеса ж – прима-
співачка в мишачих лабіринтах – верещить нестерпно. Проте 
завжди зриває овації. А все чому? А тому, що прекрасне не дається 
саме по собі, прекрасне треба вміти чути. І мишачий народ має цю 
здатність. Толстой навчився чути прекрасний голос війни.  

Ось вони – фінальні рядки з останнього оповідання: «Это 
было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. 
Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставлен-
ный Севастополь, с невыразимой горечью в сердце вздыхал и 
грозился врагам», – ці рядки упізнаванні, наче тисячу разів 
перечитані, ситуація, ніби бачена вочевидь.  

У цитованих рядках ідеться про почуття. Може здатися, що 
почуття – це не вельми певна річ. Одна справа – чиста белетри-
стика: письменник може розпоряджатись учинками та настроями 
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своїх персонажів; але геть інша – нарис, який пише Толстой. 
Звідкіля ж тоді узагальнення, до якого вдається автор? Звідки ця 
констатація: «Не может быть, чтобы при мысли, что вы в Севасто-
поле, не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества…»? 
Так, звісно, Толстой був у Севастополі, був у самому пеклі – на 
четвертому бастіоні. Але Толстой не пише про власні пережи-
вання, він пише про чуття мужності як про певну закономірність: 
місце і час породжують почуття, і це почування не залежить од 
особистості, особистість опиняється залежною від місця та часу.  

Толстой – чесний автор. Вишукування позерства – його улю-
блене заняття. Уже згаданий Дмітрій Биков кепкує над спосте-
реженням Толстого: горобець удав, ніби клюнув зерня. Так, 
погодьмося, звучить гротескно, навіть абсурдно. Але це – 
Толстой. Параноїдальна підозра всіх і всього в нещирості – це 
його дар. Про позерство у Севастополі, навіть під градом куль, – 
ним написані приголомшливі, сумні й іронічні рядки. Але чому 
Толстого зраджує чуття реальності? Чому відступає його параноя 
і він збивається на очевидний кітч? Так, він не виписує лубок у 
стилі Фадея Булґаріна, в романі якого взятий у полон на Бородін-
ському полі полковник (здається, полковник) Русаков, зверхньо, 
позираючи з-під закривавленої пов’язки, повчає Наполеона, як 
потрібно командувати армією та керувати державою. Звісно, 
впасти в таку прірву літературного несмаку Толстой не може. 
Навіть постаравшись, не зумів би. Толстой не виводить образів 
Корнілова та Нахімова, лише в одному монолозі згадує прізвище 
Тотлебен (і цей монолог не вельми прикрашає персонажа). Лише 
завершуючи «Севастополь у серпні», зображує Пирогова – повне-
нького лікаря з чималими бакенбардами – не називаючи, однак, 
його імені. Толстой нехтує азами кітчевого письма. То навіщо ж 
тоді ці величні форте!? Навіщо ж ці фальшиві слова: «Почти 
каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный 
Севастополь, с невыразимой горечью в сердце вздыхал и гро-
зился врагам»? 
                                                 

 Це епізод із нарису «Метель»: «В шиповнике завозились воробьи... Один из 
них спрыгнул на землю в аршине от меня, притворился два раза, что энергически 
клюнул землю, и, хрустя ветками и весело чирикнув, вылетел из клумбы». 
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А може, я помиляюся? Можливо, ці слова не такі вже й фа-
льшиві? Звідки знати мені, як почувалися солдати, котрі дивилися 
з Північного боку на покинутий Севастополь? Звідки знати мені, 
про їхні почуття? І чи маю я право на параною, з якою розбираю 
кожен натяк на патріотизм?  

Нині дуже хочеться зневажати всі прояви російського патріо-
тизму. Але зневажати й ігнорувати – різні речі. Так, був він – цей 
проклятий російський патріотизм. Був і є. І саме ця пам’ять про 
«славу російських моряків» витурила з Севастополя ілюзорну 
українську присутність. Толстой доклав руку до слави своєї 
Вітчизни. І зробив це – геніально.  

Одначе я повернуся до принципового питання: де в міфі про 
Севастополь рядки Толстого? Де виписані ним фрагменти? Чита-
ючи оповідання Толстого й зіставляючи їх із бравурними мар-
шами, можна бачити, що внесок письменника у формування 
севастопольського міфу – мінімальний. Патріотичні фрагменти, які 
ми знаходимо в Толстого, входять до текстової тканини разом із 
загальною атмосферою життя. Це те повітря, яким дихає і сам 
Толстой, і його персонажі. Так, не Толстой надимає це повітря. 
Напевно, це частина того виру, який Пушкін назвав «російським 
духом». Саме цей дух і гнав офіцерів із якоїсь-там Калуґи на 
Південний берег Криму. Так, тримали вони у свої руках буклети, в 
яких оповідалося про солодку смерть в ім’я Вітчизни. Реальність 
розчаровувала їх. Але вони залишались у Севастополі, тремтіли, та 
йшли на четвертий бастіон. Не всі поверталися, однак – ішли. А ті, 
котрі вижили, написали «Севастопольські оповідання».  

 
Іще один ракурс Кримської війни 

А тепер я хочу процитувати одні із найсильніших рядків, які 
лишень написав Толстой – це завершення оповідання «Севасто-
поль у травні», оповідання, в якім Толстой уникає будь-якого 
патріотичного форте і знаходить свій унікальний голос: «Цвету-
щая долина наполнена смрадными телами, прекрасное солнце 
спускается з прозрачного неба к синему морю, и синее море, 
колыхаясь, блестит в золотых лучах солнца. Тысячи людей тол-
пятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди 
христиане, исповедующие один великий закон любви и само-
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пожертвования… Вот я и сказал, что хотел сказать; но тяжелое 
раздумье одолевает меня. – Может, не надо было говорить этого. 
Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых 
истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны 
быть высказываемы…».  

Важко і непотрібно коментувати ці слова Толстого. Це ті слова, 
з яких народився Толстой-мислитель. І мені здається, що саме 
Кримська війна породила той аспект російської культури, який 
заперечує весь ура-патріотичний галас. А можливо, і не заперечує. 
Можливо, лише доповнює. Бо недарма ж Толстой написав, що 
істина ця непридатна для висловлювання. Чому ми самовпевнено 
переконані, що в усьому здатні дійти впритул до суті? Чому ми не 
наважуємося повірити, що смердючі трупи так само потрібні полю, 
як і червона рута? Що лемент калік у військовім шпиталі – так само 
прекрасний, як і шалений бойовий клич, як і шум прибою в сева-
стопольській бухті? Толстой пише, що з нас кепські християни. І це 
правда. Але чи думав Толстой про християнські істини, керуючи 
вогнем по французьких траншеях. Напевно, думав. Однак – усе ж 
віддавав наказ убивати. Суцільна маячня! І можливо, ця маячня і є 
істиною життя, яка описується поняттям «трагедія». (Але це вже – 
занадто екзистеціалістська тема.) Завершуючи цей фрагмент, 
відзначу лише, що комедія життя, чи радше справжня потворність 
життя, яку в усій пишноті відображає кітч, розпочинається зі спроби 
спрощення – наївної віри в існування простих і доступних істин, і 
переконаності, що істина – ось вона, осягнута, освоєна та збагненна, 
проста, мов яблуко.  

 
Медитативна пір’їнка російського духу 

У 1977 – 1979 роках Васілій Аксьонов пише роман «Острів 
Крим» [1]. У романі є лише один фрагмент у суто толстовському 
дусі: головний персонаж – Андрєй Лучніков – вибирається з Москви 
і десь, дорогою на Ковров, сходить у мокру й наче п’яну російську 
ніч. Андрєй Лучніков – скалка від вази з вензелями Імператорського 
порцелянового заводу. І те, що Аксьонов відправляє свого персо-
нажа в народницькі мандри, напевно, є виправданим. Андрєй Лучні-
ков – сноб, спортсмен і донжуан – опростився, пішов у світи, мов 
толстовський отець Сергій. Тхне перегаром російська ніч, так само 
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тхнуть і перші подорожні, яких зустрічає Лучніков. «От кого нам 
бракувало», – чує він, допомагаючи виштовхати з придорожньої 
багнюки розтрощений «рафік», чує ще чимало суто вставних слів, а 
потім падає навколішки і дякує Богові за те, що в аварії не загинув 
жоден із пасажирів.  

Якось у московській багнюці застряг тарантас, яким їхав журна-
ліст. Кучер шмагав кобилу, журналіст тручав, але безуспішно, доки 
не підійшов низенький дідок – підставив плече, штовхнув і викотив 
тарантас. Цим бородатим силачем був Лєв Толстой. Газети, звісно, 
роздули цю тривіальну подію до метафоричних висот: журналіст і 
письменник виштовхали тарантас російської літератури! 

Удаючи отця Сергія, герой Аксьонова виходить з автобуса й 
потрапляє в самісіньку пащу російського Кроноса – чорне, глевке, 
з блювотним запахом російське безчасся. І перше, що він робить, – 
штовхає «тарантас». На цьому Аксьонов ставить крапку. Це все, 
що ми знаємо про народницький почин Лучнікова – лише дві 
сторінки і лише два вчинки, один списаний з оповідання Толстого, 
другий – із його біографії.  

Ці дві сторінки – формене знущання з метафоричних висот, на 
які здіймається всякий паралелізм. «От кого нам бракувало», – чує 
Лучніков. І йому, проповіднику Ідеї Спільної Долі, звісно, приємно 
чути ці слова, хоча вони й щедро пересипані словами вставними. 
Він витлумачує їх у високому сенсі, тому й плюхається навко-
лішки, дякуючи за відкриття сенсів. Проте сенси мали б відкритися 
йому дещо раніше – зимою, на слизькі трасі, коли перекинувся 
автобус, у якому він їхав із юродивою та її сином-олігофреном: 
«Іди своєю дорогою, приїжджий», – мовила йому юродива, не 
схотівши благословити.  

Є дві Росії. Росія реальна, яка тхне перегаром. І Росія мета-
фізична… І я не знаю, яку метафору підібрати, аби означити цю 
метафізичну Росію. Я навіть не знаю, котра з цих Росій 
реальніша – та, з якою стикається, але не помічає Лучніков, чи 
та, котру він бачить своїм «ментальним оком», в ім’я якої про-
повідує Ідею Спільної Долі, задля втілення якої ладен згинути в 
сибірських нетрях, потягнувши за собою своїх наївних спів-
вітчизників із кримського острова.  

Утім, як це так не помічає? Лучніков же ж, штовхаючи «рафік», 
каже: «Біля тебе, друже, закушувати можна», – і посміхається. Тож, 
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виходить, що помічає. Звісно, помічає цю реальну Росію. Однак по-
сміхається, закушує й береться до втілення Ідеї Спільної Долі – 
злиття буржуазного, демократичного, трохи манірного та фриво-
льного Острова Крим і Радянської Росії.  

Американські персонажі, яких виводить Аксьонов, називають 
це проявом «традиційного російського мазохізму». «Мазохістом, 
мудаком, самогубцем, підаром гнійним, виродженцем із розщепле-
ною свідомістю» називає його, додавши ще кілька метафор, мос-
ковський дисидент, якому Лучніков розкрив Ідею Спільної Долі. У 
романі проскакує й така характеристика Лучнікова: він схожий на 
супергероя, але душа його – злий горбатий карлик із підвалу 
Достоєвського. Частково це так, відказує Лучніков. Невже не запе-
речує «підпільної» локалізації своєї душі? 

У чому основна ідея роману? «Острів Крим» не є памфлетом 
проти радянської дійсності: замало сарказму як для такої справи. 
Не думаю також, що роман є застереженням проти легковажного 
ставлення західних суспільств до радянського режиму: «Острів 
Крим» – це не орвеллівська антиутопія. Звісно, жанр роману – 
альтернативна історія. Текст писався в Коктебелі, й Аксьонов, 
задовбаний радянським побутом, безперечно, ставив собі питання: 
а що було б, якби?..  

Це саме питання поставив собі 1920 року Бейлі-Ленд – 
англійський лейтенант флоту її Величності. Я подумав, казав він 
журналістам, що буде, коли вдарити з гармат головного калібру по 
кризі Сиваської затоки, якою наступали Червоні? – і спробував.  

Жартує, думає Марлєн Кузєнков, роздивляючись портрет лей-
тенанта – клапоухого хлопчака, в якого неодмінно мали б бути 
вугрі, котрі, однак, не зафіксувала фототехніка 20-х років. – Мені 
стало цікаво, і я спробував, – достеменний англійський гумор 
зверхнього денді, – розмірковує Кузєнков, жахаючись крамольної 
для марксиста думки, що персональна зухвалість здатна зламати 
хід історії.  

Що було б, якби? – запитує Аксьонов. Якби знайшовся кла-
поухий хлопчина; якби армія чорного барона думала не про ева-
куацію з Криму, а про його оборону; якби корпуси Фрунзе та Ма-
хна не пройшли через Сиваш? Якби залишилася скалка тієї, іншої, 
колишньої Росії – з вензелями, «Руссо-Балтами», городовими, 
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аристократичними фаміліями? Що було б? – запитує Аксьонов, і 
фантазує – про химерні небосяги Сімферополя, про розпусні 
ялтинські клуби, про шикарні вітрини та потужні автівки, а ще про 
золоте шампанське «Новий Світ», яким кримські аристократи 
запивають устричний слиз.  

Нічого не було б! – відповідає Аксьонов. І того пише свій 
«Острів Крим» – роман-дистопію. Бо основне питання роману – 
не: що було б, якби? – а: чому нічого не було б? Чому нічого не 
було б, навіть, якби сталося те «якби»? Чому жоден лейтенант 
Бейлі-Ленд, попри потяг до авантюризму, ніколи не врятував би 
бодай скалки російського світу? І це – головна ідея роману 
Аксьонова.  

Розгортаючи книжку, ми знаходимо Андрєя Лучнікова в роз-
ніженій позі: він – медитує, уявляє свою душу пір’їнкою, хмарин-
кою, ніби вона відлітає од його обтяженого всілякими клопотами 
тіла. Прочитавши п’ятсот сторінок, ми дізнаємося, що медитація 
спрацювала: Лучніков збожеволів. Аксьонов замкнув коло.  

 
Інстинкт смерті по-російськи 

Росія – це жага небуття. Чого хоче Лучніков? Чого хоче для 
себе? – запитують московські бюрократи, кримські демократи, 
дівчата легкої вдачі. Для себе? Для себе він нічого не хоче. Він 
хоче Спільної Долі для всіх росіян, не плекаючи, однак, і що-
найменших ілюзій із приводу того, якою саме буде ця спільна доля 
з Радянською Росією.  

Я думав, чи можна вмістити до політологічної матриці фактор 
щастя/нещастя людини? Звісно, це неможливо. Лучніков нещас-
ливий. Дружина-італійка кудись здиміла; коханка – шльондра. І як 
тут не замислитися про Ідею Спільної Долі? Ми маємо в романі 
чудовий образ батька Андрєя Лучнікова – Арсєнія. Але ми нічого не 
знаємо про його матір. Аксьонов згадує лише, що наш герой був за-
чатий у тамбурі на мішкові з вугіллям, коли поїзд стояв на якомусь 
українському полустанкові: йшла громадянська війна, Арсєній 
Лучніков мав гвинтівку, а курсистка – одна із тих дівчаток, заради 
яких юнкери йшли в зимовий похід, – мала великі перелякані очі.  

Із погляду психоаналізу, сказав би Ролло Мей, поведінка Ан-
дрєя Лучнікова – очевидний симптом базальної тривоги, наслідок 
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первинного відторгнення. Мабуть. Дивує інше, те, з яким завзяттям 
кримчани приймають Ідею Спільної Долі, з якою радістю вітають 
радянські війська. Невже весь ситий, космополітичний Крим в 
одну мить утратив клепку? Чому не дослухався до слів Солжє-
ніцина? (А той неодмінно застерігав би, вважає Аксьонов.) Чому 
кримський істеблішмент, зокрема й Арсєній Лучніков, ігнорує по-
зицію Тристоронньої Комісії, на думку якої, поглинання Острова 
Радянською Росією є недоцільним і з «моральної», і з «естетичної» 
точок зору? (Вочевидь, це перша згадка в російських текстах про 
світову «закулісу».) Хто зна? З раціонального погляду, а в політо-
логічній матриці всякий погляд має бути раціональним, пояснити 
цю метаморфозу неможливо.  

Мені скажуть, що літературна гіпербола не завжди має бути 
раціональною. Можливо. Але я не можу пригадати жодного при-
стойного тексту, в якім гіпербола не була б раціональною. Напевно, 
я просто не хочу пригадувати. А втім, суть в іншому: Аксьонов – не 
абсурдист. І той факт, що роман є альтернативною історією, не 
позбавляє автора необхідності правдоподібно пояснювати перебіг 
подій. А колективне самогубство Острова – ключова тема.  

Щось прояснює, либонь, лише найкурйозніший персонаж Олєґ 
Стєпанов – гомосексуал із ухилом у слов’янофільство: російський 
комунізм – це адекватна відповідь народу-гіганта на християнські 
байки, вигадані мудрецями Сіона. Браво! Здається, Аксьонов не 
дуже шанує слов’янофілів. І чого б це?  

Десь ми вже знаходили такі ідеї з ухилом у слов’янофіль-
ство… Звісно, в «Бісах» Достоєвського – розлога проповідь про 
російського бога: вся світова історія – це боротьба народів за 
верховенство своїх богів. (Є в цих міркуваннях відтінок античних 
теомахій і дещиця геґельянства.) Майбутнє Росії – за наверненням 
до російського бога.  

Матінко, благослови – просить Лучніков. Іди собі з Богом – 
відмахується од нього юродива. Хто ця Євдокія-юродива? Отож, 
вона і є – Матінка-Росія, матінка, котра, як сказав би Ролло Мей, 
відштовхує Андрєя; та, м’яка комуністична Росія, в яку прагне 
ввійти буржуазний Крим. Це вона, та юродива з «Братів Карама-
зових», котрою не погидував Карамазов-старший, матір радика-
льного раціоналіста Смєрдякова. Син-олігофрен матінки Євдокії 
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курить «Біломорканал» і жере апельсини, не виймаючи з господар-
ської сітки, – злостивий карлик із підвалу Достоєвського – альтер-
еґо Андрєя Лучнікова. Матінка-Росія породжує лише злостивих 
карликів – олігофрена з цигаркою в зубах, батьковбивцю Смєр-
дякова, Андрєя Лучнікова, котрий прагне повернутися до матінки в 
інцестуальному акті.  

Щось-таки є в просторікуванні Олєґа Стєпанова про одві-
чний російський колективізм, котрий утілився в комуністичному 
проекті – відчайдушній спробі вирватися з християнської пастки. 
Іноді здається, що твердження, ніби російський народ є християн-
ським – велике перебільшення.  

Назад, в общину, в лоно Матінки-Росії! – ось основний росій-
ський інстинкт. По-іншому пояснити описаний Аксьоновим коле-
ктивний суїцид – неможливо.  

 
Росія – Тартар 

Згідно з орфічною традицією, Зевс змилостився над своїм 
батьком Кроносом і дозволив йому царювати на Островах 
блаженних [2]. Саме такий острів – Острів Крим, чи як іще його 
називають Острів О’кей – і зображує Васілій Аксьонов. Аксьонов 
домислює орфічну історію. Але, як вважав Фрідріх Дюрренматт, 
усяка історія, додумана до кінця, є трагедією.  

Порівняння російської ночі з Кроносом було цілком випадко-
вим. Одначе, я дедалі більше думаю, що не буває випадкових 
порівнянь. Можливо, не всі зо мною погодяться, але Фройд – пого-
див би ся, і це мене втішає.  

Зіграймо у гру – зіставмо структуру роману Аксьонова з анти-
чною міфологією. Хто він, Андрєй Лучніков – журналіст, публі-
цист, видавець – напевно, Орфей, той самий Орфей, за вченням 
якого навіть похмурий Кронос вартий милостивого ставлення – 
царювання на Островах блаженних. Цю паралель виправдовує і 
саме прізвище – Лучніков, адже батько Орфея – Еагр, фракійський 
аналог Аполлона, а символом останнього є лук і стріли.  

Найбільша хвойда роману – Татьяна Луніна (хоча, чому най-
більша? Жіночі образи роману не вирізняються надмірною цнотли-
вістю; Аксьонов написав виразно маскулінний роман, тож дивно, 
що він досі не потрапив у зуби феміністок). Луніна – коханка 
Андрєя Лучнікова. Луніна – відлуння солярного символу. Згідно з 
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міфологією, Орфей спускається в Аїд, аби повернути свою дру-
жину Еврідіку; і йому це майже вдається; проте, в останню мить, 
дорогою додому він озирається, і на його очах Еврідіка розчиня-
ється в повітрі. Згідно з Аксьоновим, Андрєй Лучніков намагається 
вирвати Татьяну Луніну з достеменного Аїду – Москви. Сили Аїду 
змовляються, і Луніна опиняється в Криму. Чому Орфей озира-
ється, ведучи Еврідіку додому? Невже забув застереження? Невже 
сила пристрасті затьмарила силу розуму? Важко сказати, справа 
давня. Утім, чому б не припустити, що Орфей озирнувся свідомо 
(чи пак – підсвідомо, що одне й те саме)? Можливо, йому й 
непотрібна була Еврідіка, а подався він до Аїду за велінням совісті, 
або в авантюрному пориві, що імовірніше, зважаючи на той факт, 
що Орфей – митець). Десь, на обрії, з’являється домівка. Позаду 
плентає Еврідіка. І Орфей розуміє, що вже жоден Аїд її не візьме. 
Проте – поворот голови, й Еврідіка розчиняється. Орфей, безпере-
чно, оцінив велич драми. Ми бачимо Еврідіку-Луніну в пентхаусі 
Лучнікова і відчуваємо, що вона йому непотрібна. А потім про-
воджаємо її поглядом, коли вона йде зі старим фавном на прізвище 
Бакстер. Вона зникає зі сторінок. І тільки біля собору Святого 
Володимира на мисі Херсонес ми знаходимо її могилу – Татьяна 
Луніна розчинилася.  

А тепер повернімося до найважливішого для нас образу – 
Кроноса – образу туманного, архаїчного, а того й недостатньо 
розробленого в міфології. Кронос – син Урана та Геї. Гея – одна з 
чотирьох першостихій, поряд із Хаосом, Еросом і Тартаром. 
Матінка-Земля породжує Урана, а від нього, разом із іншими 
химерами, народжує Кроноса. Уран вирізняється непомірною 
плодючістю, проте не дозволяє своїм дітям виходити з лона матері. 
Гея виковує серп, дає його Кроносу й намовляє оскопити Урана: 
зранений Уран зринає в небо й розчиняється – міф про відо-
кремлення Землі від Неба.  

Відтоді Кронос не випускає з рук серпа – символ своєї пере-
моги. Кронос уособлення усього сущого у його формальній прояв-
леності. Цим він і відрізняється од Хаосу – неоформленої матерії. 
Кронос – це формалізоване суще, яке, однак, позбавлене осмислено-
сті й етичної ієрархічності. Це природна циклічність, котра пожирає 
сама себе: земля породжує плоди, а потім поглинає ці плоди – образ 
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Кроноса, який пожирає своїх дітей. У Давньому Римі образ Кроноса 
поєднався з образом Сатурна – покровителем хліборобства. На честь 
Сатурна римляни влаштовували сатурналії – своєрідний карнавал, 
підчас якого господарі та їхні слуги мінялися місцями.  

Рея – сестра і дружина Кроноса – рятує своє немовля, Зевса. 
Той мужніє й оголошує війну Кроносу, перемагає й скидає батька в 
Тартар – самісіньке онтологічне провалля, глибше, аніж Аїд. Зевс – 
третє покоління богів – утілення справедливості та порядку.  

Кронос – у Тартарі. На середньовічних мапах Московія позна-
чалася словом «Тартарія». Вважається, що це слово походить од 
слова «татари». Унаслідок гри слів етнонім «татари» злився з 
грецьким «Тартар», що й дало поняття «Тартарія», спричиняючи й 
відповідні конотації. Утім, можливо, середньовічні містики не 
дуже й помилялися.  

Перед нами Росія – колишня Тартарія – це десь на півночі, 
саме там, де, як гадали елліни, знаходиться Тартар – простір вічної 
мерзлоти. Саме там ув’язнено Кроноса, що, напевно, прихопив 
свого серпа та, можливо, молота, яким Гера кувала серп; саме там 
щожовтня влаштовуються сатурналії – господарі та їхні слуги 
міняються ролями. Вхід до Тартару закриває брама, поставлена 
Нептуном; браму стережуть сторукі велети. Є в Аксьонова образ 
дисидента Віталія Ґанґута – це отого, котрий обзиває Лучнікова 
«мудаком»: рід Ґанґутів іде від шведського юнги, взятого в полон 
на мисі Ґанґут. Є й образ голлівудського продюсера з грецьким 
прізвищем Октопус і прізвиськом Восьминіг – колишній спорт-
смен, велет із дивною звичкою та вмінням, наче багаторуко, 
обіймати всіх довкола. Октопус теж не в захваті од запланованого 
Лучніковим аншлюсу і пророкує кепські наслідки. 

От ми й зіграли в структуралістську гру. Я не думаю, що 
Аксьонов писав свій роман, студіюючи «Теогонію» Гесіода. У 
нього був інший задум – пояснити, чому Росія приречена на 
небуття, чому росіяни з таким захватом підкоряються інстинкту 
смерті. Напевно, тому, що Росія і є небуття – метафізичний Тартар.  

 
На колоніальних задвірках 

Севастополь, яким ми його знаємо до березня 2014 року, до 
снаги зрозуміти, якщо взяти до уваги той очевидний факт, що 
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Севастополь – це місто емігрантів. І коли Боріс Акунін каже, що 
Севастополь – це «русский город», то він тим самим відсилає нас 
до емігрантських особливостей російської культури в Криму. 
Умови еміграції спричиняють дві культурні тенденції: по-перше, 
це – консервація тих складників, за посередництва яких описується 
ідентичність етнічної групи; по-друге – вироблення складників, 
котрі уможливлюють соціалізацію етнічної групи в нових культу-
рних і суспільно-політичних умовах. Суміщення цих двох тен-
денцій, безперечно, спричиняє конфлікт. Беручи ж до уваги й 
специфіку української культури, котра є культурою постколоніа-
льною, розгортання згаданого конфлікту не могло бути інакшим, 
як украй антагоністичним.  

УРСР – класичне колоніальне утворення – реалізовувала по-
літику метрополії, жодним чином не порушуючи привілейований 
статус російської культури. Якщо ж придивитися до політики 
незалежної України, то можна бачити, що впродовж усіх двадцяти 
трьох років ця політика залишалася паразитичною: політична еліта 
не спромоглася порушити статус-кво, який сформувався в коло-
ніальний період. Усі двадцять три роки були роками визискування 
господарського ресурсу, який залишився Україні у спадок від 
СРСР. Українські політичні еліти продовжували діяли як еліти 
колоніальні.  

Інтереси метрополії – забезпечення економічної ефективності, 
цілісності господарського комплексу, вироблення й упровадження 
імперських сенсів, поширення культури метрополії, віднайдення 
сегментів, у яких доцільним є побутування аборигенських культур, 
– це виняткова сфера компетенції еліт метрополії. Аборигени мо-
жуть включатися до цієї діяльності лише вразі їхньої цілковитої 
асиміляції. Поготів, показове входження до метрополіальних еліт 
представників аборигенських етносів – підтверджує імперський 
статус метрополії. Імперія сягає своєрідної самодостатності, коли 
вже не потребує тієї еліти, котра цю імперію створювала. Коли в 
1917 році політичну владу в Росії захопила строката когорта 
інтернаціональних заброд, коли від влади були відсторонені творці 
Російської імперії – Романови та російське дворянство, – Російська 
імперія остаточно заявила про себе як про самодостатню цивілі-
зацію. Дух імперії (попри всю метафізичність цього поняття в 
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стилі Фрідріха Геґеля) визначав свідомість московських еліт. 
Химерно, але саме у формі Радянського Союзу найповніше реалі-
зувався дух Російської імперії.  

Увесь згаданий імперський пафос – це лише ситуація, в якій 
мусили діяти представники колоніальних еліт. Альфою й омегою 
їхньої діяльності є лояльність і конформізм. Мета діяльності – 
персональні вигоди. Колоніальні еліти винятково меркантильні й 
автаркічні. І будь-які інтереси, які виходять за рамки їхнього ради-
кального «реалізму», – це тільки слова, позбавлені жодного сенсу. 
Слова про інтерес державний, про міжнародний престиж, геополі-
тичні вигоди й історичну необхідність набували для них значу-
щості лише в тіні грізної постаті ревізора. Коли ж 1991 року стало 
відомо, що ревізор таки напевно не прибуде, вся державно-політи-
чна лексика перетворилася на цілковитий риторизм, подібний до 
риторизму євангельських проповідей – слова, які варто повто-
рювати, але керуватися котрими вкрай обтяжливо і далебі майже 
наївно, якщо й не по-дурному.  

Упродовж двадцяти трьох років Крим був тим місцем, де 
послідовно відтворювалися російські ідентифікаційні маркери, 
які усталилися на момент здобуття Україною незалежності. 
Поготів, відбувалася архаїзація російської культури (за форму-
люванням Боріса Акуніна, культура набула гротескних 
«русских» форм). Відбувалося сповзання культури до кітчевих 
форм – парадна мілітарність, надуживання прізвищами Толстой 
і Нахімов, плюс – стандартні міфологеми радянської доби. Про 
щось подібне згадує й Аксьонов, пишучи про вульгарні п’ятниці 
у Нессельроде.  

Людина зациклюється на минулому, коли не бачить 
майбутнього. Але впродовж останніх двадцяти трьох років цього 
майбутнього ніхто не міг видивитися й у Києві.  

У своєму інтерв’ю Боріс Акунін розповідає, що, перебуваючи 
у Львові, поцікавився в одного науковця: в чому полягає україн-
ська ідея? Науковець (ім’я якого не назване) довго думав, 
можливо, занадто довго, і, зрештою, відповів: Україна завжди 
перебувала між Заходом і Сходом, завдання України в тім, щоб 
поєднати ці два полюси культури.  
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Подібна думка проскакує в романі Ліона Фьойхтванґера 
«Лже-Нерон»: головний герой наважився висловити її парфян-
ському цареві. Чим закінчується роман – ми пам’ятаємо: теоретик 
культурного синтезу просить подаяння на задвірках Сходу, 
вважаючи це цікавим досвідом.  

Перебуваючи в Севастополі, Боріс Акунін розгледів у ньому – 
«русский город», а про Львів сказав, що це – місто, в якому вже не 
мешкають його будівничі – австрійці, поляки, євреї. Боріс Акунін 
письменник. Він поїхав до Севастополя в пошуках натури, і поба-
чив у Севастополі те, що хотів побачити. Немає ніякого «русского 
города» Севастополя, як немає й австро-польсько-єврейського 
Львова. Є лише здатність свідомості до соліпсизму.  

Україна розпадається. Відпав Крим. Гниє Донбас. Тіло не 
може жити без свідомості. І процес цей не зупиниться, доки 
Україна не вигадає щось оригінальніше, аніж синтез культур. 
Синтез культур, поєднання культур, мозаїчність культур, мульти-
культуралізм – це також симптом розпаду, гнила ідея, оскільки за 
нею немає чіткого усвідомлення Я, прагнення втілити це Я за будь-
яку ціну й усупереч усьому. А саме це прагнення і є передумовою 
творчості, зокрема й державно-політичної.  

 
_______________________________ 
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Єва Кіш 
 

ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УГОРЩИНИ 

 
У статті аналізуються складності розвитку громадянського 

суспільства Угорщини в умовах політичної трансформації та в кон-
тексті євроінтеграційного поступу. Стаття присвячена процесам 
політичної соціалізації угорського суспільства. Акцентується увага 
на змінах факторів політичної культури і функцій інститутів по-
літичної системи в процесі трансформації. Розкривається зв’язок 
між явищами «політична культура», «політичні цінності», «полі-
тичний раціоналізм». 

Ключові слова: Угорщина, громадянське суспільство, політи-
чна культура, політична трансформація, фактори. 

E.Kish. Political values of civil society of the Hungary. 
In the article complications of development of civil society of 

Hungary in the conditions of political transformation and in the context 
of European integration are analysed. The article provides an analysis 
of political socialization processes of the Hungarian society. Attention 
is focused on the changes of the factors of political culture and 
functions of political system institutions during the transformation 
process. The article deals with the relationship between the phenomena 
of «political culture», «political value»s and» political rationality». 

Key words: Hungary, civil society, political culture, political 
transformation, factors. 

 
Наукове дослідження розвитку угорського громадянського 

суспільства набуває особливої актуальності сьогодні насамперед у 
контексті «повернення» Угорщини у лоно європейської цивілізації 
на зламі століть. Певна річ, шлях соціуму до набуття європейсько-
го рівня політичних цінностей є складним і тривалим. Тематика 
вивчення політичних цінностей громадянського суспільства Угор-
щини є недостатньо вивченою в Україні. Переважним чином дослі-
джуються питання політичної соціалізації угорського суспільства в 
контексті перемоги чи поразки певних політичних партій [1].  

Метою цієї наукової розвідки є спроба проаналізувати певне 
коло питань: характерні особливості політичної культури громадян 
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Угорщини, участь соціальних верств населення Угорщини у пар-
ламентських виборах, у функціонуванні політичних партій, гро-
мадських політичних об’єднаннях, суспільних рухах, ініціативах, 
акціях. Наголосимо, що ця наукова робота швидше є лише під-
ходом до висвітлення складних питань трансформації угорського 
суспільства, ніж абсолютно повною і вичерпною відповіддю.  

Розвиток чи видозміни основних політичних цінностей та орієн-
тацій громадян Угорщини за період 1989–2013 років можливо про-
аналізувати в контексті використання вже класичних соціологічних 
досліджень, зокрема, згідно з теорією Роналда Інглехарда щодо визна-
чення дихотомії за шкалою матеріальних та постматеріальних цінно-
стей. Зазначимо, що взагалі цінності змінюються повільно, навіть за 
умов посилення модернізації. Згідно з теорією Інглехарта, особи (чи 
суспільства), які перебувають у складних економічних умовах, акцен-
тують увагу на економічному зростання і безпеці – і вони є матеріалі-
стами. З іншого боку, є особи (чи суспільства), які за кращих еко-
номічних умов звертаються до таких цінностей, як захист довкілля, 
свобода вибору особи, індивідуальність, гуманізм, посилення ролі та 
участі громадян у політиці, відповідно – це постматеріалісти.  

Таблиця 1. 
Частка матеріальних та постматеріальних цінностей 

 
Проведені соціологічні дослідження щодо оцінки постмате-

ріалізму, як вибір з чотирьох відповідей (зберегти порядок у країні, 
забезпечити більше участі громадян в урядових рішеннях, 
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боротися проти зростання цін, захищати свободу слова) на питання 
включно – якою є мета (і ще одна) для країни на наступні десять 
років? – в цілому даюють можливість оцінити статус угорського 
суспільства у загальноєвропейському вимірі. Так, згідно з європей-
ськими дослідженнями цінностей (EVS) за 2008 рік Угорщина 
перебуває на рівні (-26%) (таблиця 1). За даними, 33% угорців 
можна вважати суто матеріалістами, 8% – суто постматеріалістами, 
і 59% мають змішані цінності. За даними таблиці 1, з одного боку, 
на крайньому фланзі розташовуються такі країни-постматеріалі-
сти: Швеція, Велика Британія та Голландія, а крайні матеріалісти – 
це Росія, Молдова та Україна [2].  

Порівняльний аналіз (EVS) європейських досліджень цінностей 
за період 1982–2008 років засвідчує 5-6% поступового відхилення у 
бік постматеріальних цінностей в Угорщині (таблиця 2). Це 
відхилення сталося за рахунок зниження на 17% частки мате-
ріалістів протягом 1999–2008 років за умов відносної стабільності, 
вступу в Євросоюз тощо. У 2008 році відбулися зміни частки 
змішаних цінностей (близько 10%), порівняно з 1982–1999 роками, а 
всередині змішаних цінностей протягом 1982–1999 рр. залишилося 
домінування удвічі більше на користь матеріалістів і лише у 2008 
році ці показники всередині змішаних цінностей вирівнялись. 

Таблиця 2. 
Виміри матеріальних та постматеріальних цінностей  

в Угорщині 
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Безперечно, в угорському суспільстві домінують європейські 
традиційні, навіть консервативні, цінності, і насправді об’єктивний 
аналіз можливо провести лише із часів зміни лібералізованого по-
літичного режиму у 1989 році, адже саме тоді в Угорщині були 
поновлені (з часів 1944 року) основні свободи, опозиція легалізу-
валася у рухи та партії, а народ зміг взяти участь у референдумах 
та перших вільних демократичних виборах. Перші 1990-ті роки 
після радикальних політичних трансформацій характеризувалися 
для угорського суспільства соціально-економічною нестабільні-
стю, а також негативами – безробіттям, санацією підприємств, 
збільшенням депривації тощо. Втім, у 2000-х рр. поступовий 
соціально-економічний розвиток країни, вступ до НАТО і ЄС ви-
значили і нові парадигми розвитку і збільшили значення та набуття 
угорським соціумом постматеріальних цінностей. Слід відзначити 
підвищення мобільності угорського суспільства, інтенсивність 
його змін, а також, власне, і нову генерацію угорців, яка наро-
дилась після 1989 року і за умов демократії вже апріорі тяжіє до 
постматеріальних цінностей. Утім, посилення за останні десять 
років ультраправих сил в Європі, включно і в Угорщині, на тлі еко-
номічної кризи не знімає з порядку денного посилення матеріа-
льних цінностей – пріоритету безпеки, порядку тощо.  

Політологічний аналіз на основі реальних політичних подій в 
Угорщині з 1990 року і до сьогодні дозволяє проаналізувати розви-
ток політичної культури угорського суспільства [3]. Отже, пересі-
чний громадянин Угорщини негативно ставиться до крайніх політи-
чних сил чи до участі у страйках, мітингах чи радикальних вуличних 
заворушеннях. Ця позиція громадян країни виявляється і у виборах, 
домінуючими стали невпевненість, недовіра до політичних партій 
через невиконання обіцянок, даних під час виборчих кампаній. Утім, 
спостерігається і амбівалентність – тотальна недовіра до політиків 
поєднується з високим ступенем довіри до політичного лідера пе-
вного політичного напряму, навіть формується культ лідера. Под-
війним є ставлення громадян до держави як інституції – від неї та 
уряду сподіваються розв’язання всіх проблем, з іншого боку – аб-
солютно не довіряють державі, не підтримують її цілі та засоби, не 
сприймають короткострокові рішення уряду. Тобто амбівалентність 
стала постійним явищем угорського суспільства: з одного боку, на 
всіх форумах звучить критика держави на тлі вимог щодо її поси-
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лення (що проявилося у ставленні суспільства, наприклад, до 
реформ освіти та охорони здоров’я), це також і невідступне бажання 
безпеки країни, консолідації політичних сил, а з іншого боку – 
вразливість угорського суспільства до революційної брутальної 
риторики, прояви не сприйняття опозиційності. Відзначимо і 
часткову зміну менталітету суспільства в контексті політичної 
поляризації, а саме: посилення крайнощів, насамперед, риторики 
національної трагедії, навіть щодо вступу в ЄС. Після 2004 року 
(зокрема, з часів економічної кризи 2007 року) домінують думки 
неправомірності здачі суверенітету країни тощо. 

В Угорщині протягом 1990–2010 років, через кожні чотири 
роки, було проведено шість парламентських виборів, тобто в країні 
не було позачергових виборів. По суті, 2/3 дорослого населення 
Угорщини є виборцями. Участь громадян Угорщини у парламент-
ських виборах упродовж 1990–2010 років відбувалася у два тури. 
Так, у перших після зміни політичного режиму вільних парла-
ментських виборах 1990 року у двох турах взяло участь 
65,11%/45,54% громадян країни; у 1994 році – 68,92/55%,12%; у 
1998 році – 56,26%/57,01%; у 2002 році – 70,53%/73,51%; у 2006 
році – 67,83%/64,39%; у 2010 році – 64,38%/46,66% [4]. Тобто 
середній показник громадської активності в Угорщині у парла-
ментських виборах становив 65,51%у першому турі і 57,04% – у 
другому турі виборів. Дисперсія становила 5,08% у першому турі 
і 10,67% – у другому турі виборів. Це є доволі низький показник 
дисперсії упродовж двадцяти років, що однозначно свідчить про 
стабільність показника – 2/3 участі громадян країни у парла-
ментських виборах.  

Показники виборчої активності громадян свідчать про те, що 
1/3 угорського суспільства не становлять так званого політи-
чного суспільства. У 2010 році були проведені соціологічні опи-
тування, які включали, серед інших, питання – чи брали Ви 
участь у попередніх п’яти виборах? Відповіді були такими: 2/5 
опитаних (45%) є перманентними учасниками парламентських 
виборів, 29% брали участь у більшості виборів, 9% у двох-трьох, 
7% лише один раз, а 1/10 – ще ніколи не брала участі у пар-
ламентських виборах (з яких лише 3% були ті, які раніше не 
досягли віку виборця) [5].  
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Щодо виборчої активності соціальних верств населення Угор-
щини слід виокремити дві суспільні статусні групи: по-перше – це 
висококваліфікована інтелігенція, яка мешкає у великих містах, та 
пенсійна група, яка має середню освіту, є релігійною і проживає у 
малих населених пунктах. Основною мотивацією активності гро-
мадян країни є участь у політичних партіях, підтримка чи не-
визнання цих партій. 

У міжнародному порівнянні, участь громадян Угорщини у 
парламентських виборах займає середню позицію. Так, у 2002 р. 
це було 9-те місце, у 2008–2009 рр. – 14-те місце з-поміж 28 країн. 
Цікавими є дані щодо участі громадян Угорщини у виборах до Єв-
ропейського Парламенту 2 липня 2004 року – 38,5%, а 7 червня 
2009 року – 36,31% [6]. 

Рівень громадської активності в Угорщині щодо підтримки по-
літичних партій визначається показниками членства в цих партіях. 
Станом на 2011 рік із 8 мільйонів громадян Угорщини дещо більше 
1% становить членство у парламентських політичних партіях.          
З-поміж яких найбільше членів у урядової партії ФІДЕС (40.320 тис. 
осіб), а також у Угорської соціалістичної партії (33.200 тис. осіб), у 
Християнсько-демократичної народної партії (15.500 тис. осіб) і у 
ультраправої партії Йоббік (12.430 тис. осіб) тощо [7]. Порівняно із 
1989 роком, коли опозиція набула легітимності внаслідок зміни по-
літичного режиму, народно-демократичний напрям представляли 
набагато більше членів партій та рухів: УДФ (24 тис. осіб) [8], 
«історичні» партії – НПДВ (40 тис. осіб), ХДНП (3600 осіб) та УНП 
(10 тис. осіб) [9], членство у більш радикальних партіях цього 
напряму становило: СВД (20000 осіб) та ФІДЕС (6000 осіб) [10]. 
Колишній правлячій партії вдалося зберегти членство ортодоксів на 
кінець 1989 р.: УСРП (82 тис. осіб), а також і реформувати її: УСП 
(50 тис. осіб) [11]. 

З часів зміни політичного режиму 1989 року формування бага-
топартійної політичної системи в Угорщині, рівень участі угор-
ського соціуму в громадських політичних об’єднаннях, суспільних 
рухах, ініціативах, акціях виявив тенденцію до політичної акти-
вності громадян, що також позначилося на збільшенні кількості 
членів цих організацій. 
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Референдум як конституційна інституція волевиявлення грома-
дян є досить поширеним у демократичних країнах. В Угорщині про-
тягом 1989–2010 років сім раз проводили референдуми на загально-
національному рівні. Про низький рівень розвитку угорського 
громадянського суспільства свідчить і той факт, що збір відповідної 
кількості підписів на проведення референдумів відбувався лише за 
ініціативи партій. Виняток становить перший демократичний рефе-
рендум за ініціативи опозиції у 1989 р. (58% участі громадян), коли  
з-поміж чотирьох питань було визначено доленосну подію демо-
кратичного розвитку країни – формуванням парламентської, а не 
президентської посткомуністичної демократії. Кількість громадян 
Угорщини у цих загальнонаціональних референдумах протягом 
1990–2010 років становила: у1990 р. (13,98%), у 1997 р. (49,24%), у 
2003 р. (45,62%), у 2004 р. (37,49%), і лише у 2008 році (50,51%) 
показник перескочив за 50% [12]. Тематика референдумів, що прово-
дилися до 2008 року (у 1989 р. – час обрання президента, у 1997 р. 
вступ до НАТО, у 2003 – вступ до ЄС) мала державно-стратегічне 
статусне значення для країни, а з 2004 року 5 грудня (про подвійне 
громадянство та приватизацію лікарень), і особливо у 2008 р. (коли 
Парламент вимушений був ухвалювати нові закони і фактично відбу-
вся розпад коаліції), характер вимог змінювався і партії використову-
вали референдуми як засіб посилення своїх позицій напередодні 
парламентських виборів. 

Участь громадян Угорщини в інших формах дій чи протидій 
згідно з соціологічними опитуваннями виявили цікаві особливості. 
Так, у 2010 році 4/5 опитаних ніколи не брали участі у жодному гро-
мадянському об’єднанні чи акціях (суспільного, культурного, спор-
тивного, освітнього, національного характеру тощо), 4% презенту-
вали себе у двох, 2% – у трьох акціях, були волонтерами чи учас-
никами. З-поміж дій найпопулярнішими були: спорт (це традиційно 
на першому місці в угорському суспільстві), охорона довкілля, клу-
би (6%), релігійні об’єднання (5%), а також різноманітні культурні 
об’єднання та профспілки (по 3%) [13]. Якщо порівняти з попе-
редніми роками, до 2002 року, виявляється, що 7% були членами 
профспілок, у 2010 р. – тільки 3%; членами спортивних клубів у 
2002 р. було 10%, у 2010 р. вже тільки 6%, так само на половину 
менше стало учасників релігійних чи благодійних організацій. 
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Після 2002 року, і особливо 2006, (активізації опозиції щодо 
недовіри уряду і його відкликання) громадські рухи поступово 
зникають, активізація соціуму не зростає, а навпаки – соціум 
дезінтегрується, адже угорське суспільство було жорстко поді-
лено на лівих і правих, що знайшло вияв у щоденному житті 
пересічних громадян. 

Згідно з соціологічними опитуваннями 2010 року, 7/10 опита-
них повністю пасивні – вони протягом декількох років не брали 
участі в жодних заходах, 15% брали участь в одному з заходів, 8% – 
у двох та більше акціях. Інші дані 2010 року підтверджують факт 
пасивності близько 60% населення Угорщини. Найпоширенішою 
дією угорського соціуму є звернення до депутата політика чи пред-
ставника органу самоврядування (18,0%), підписи листів протесту, 
петицій (8,0%), бойкот покупки певних товарів (6,0%), навпаки, по-
купка чогось (6,0%), участь у заходах певної партії (5,0%), носіння 
емблем (4,0%), участь у законних демонстраціях (4,0%), фінансу-
вання акцій (2%), написання звернень у газети (2%), телефонування 
на радіо (2%), участь у несанкціонованих мітингах (1,0%). Середній 
показник активності угорського соціуму становить 0,66% [14]. 
Отже, дані визначають специфіку громадянського суспільства Угор-
щини – домінування не колективних дій, а індивідуальних, що 
свідчить про занепад політичної соціалізації. Зокрема, у 1990-х 
роках підписи листів протесту, петицій, а також підпис на 
проведення референдумів були найпопулярнішими формами дій. У 
загальноєвропейському контексті згідно з даними European Social 
Survey за період 2006–2009 років Угорщина (80% пасивності) 
посідала передостанні місця щодо політичної активності, разом із 
Польщею, Болгарією та Україною. 

З-поміж факторів, які впливають на політичну культуру та ак-
тивність громадян Угорщини, можна виокремити: по-перше, вплив 
національних традицій (національний характер, сталі традиції 
державності, песимістичний менталітет, суспільну дезінтеграцію, 
душевний неспокій, очікування чуда), тобто це позиціонування 
між Сходом та Заходом. По-друге, це наявність конституційних 
традицій поряд із слабкими демократичними традиціями, що пояс-
нюється, з геополітичної точки зору, у формі фінітизму – як 
бажання замкнутися від всесвіту. По-третє, особливістю є як пос-
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тійне бажання мати видатного лідера, так і посилення індиві-
дуалізму в угорському соціумі. Тобто, наявною є амбівалентність, 
наприклад, пошуки консенсусу, компромісів, вияви толерантності 
поєднуються із негативними стереотипами: постійні спомини 
трагічних сторінок історії, багато особистісного у політиці, 
зростання політичного цинізму. Угорське суспільство не стало 
рівноправним партнером у прийнятті важливих рішень [15]. Все це 
у перспективі може призвести до масової політичної інфантиль-
ності та відродження історичних кривд. На думку фахівців, 
низький рівень громадянської активності пояснюється характером 
елітизму у зміні режиму, постійним відчуттям недовіри до партій, 
традиціями «атомізованого суспільства» кадарівської системи, 
спадком демобілізації дій суспільства – які в цілому пояснюють 
низький рівень політичної та виборчої участі угорського 
суспільства, понад те, низький рівень політичної інтеграції та 
когезії індивідів та зростання апатії і політичного цинізму (у ЄС це 
на 20% нижче) [16]. Слабкість громадянського суспільства в Угор-
щині у загальноєвропейському контексті виявилася у його незда-
тності сформувати та посилити інститути демократії (суспільна 
прозорість, протести, ініціатива референдуму), які б слугували як 
захистом для громадянського суспільства проти державних 
(партійних) негативних дій, так і механізмом боротьби з демокра-
тичним дефіцитом [17]. Щодо подальшої стабілізації демократії в 
Угорщині, на думку експертів, необхідно підтримати розвиток та 
толерантність до громадських організацій [18]. 

Роль громадянського суспільства в Угорщині, особливо інтелі-
генції, в політичних трансформаціях має неперевершене значення, 
адже саме традиції політичної культури угорського суспільства і 
визначають характер політичних трансформацій і сьогодення. 
Зазначимо, що лібералізована модель політичного режиму Угор-
щини у ХХ ст. призвела до латентного гальмування політичної 
мобільності угорського суспільства, до його менш активного 
протистояння політичному режиму, ніж, наприклад, у Польщі. 

Перший етап активізації громадянського суспільства, і 
особливо інтелігенції, можна віднести до подій 1989–1990 років. 
Угорський варіант політичних трансформацій – перехід до демо-
кратії є досить показовим, адже демонструє як здатність угор-
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ського соціуму до демократичного дискурсу, так і наявність 
глибоких традицій політичної культури – самоорганізації угор-
ського суспільства до 40-х років ХХ століття. Отже, завдяки 
загальним об’єктивним закономірностям розвитку суспільно-
політичних альтернатив, наявності елементів правової і політичної 
культури, яка нерозривно пов’язана з політичною соціалізацією, 
існуванням угорської демократичної опозиції, в Угорщині як 
«історичні» партії, так і новостворені громадсько-політичні 
формації були доволі масовими й соціально детермінованими.  

Порівняно з іншими країнами Центральної Європи, процес 
соціально-економічної й політичної трансформації, перехід Угор-
щини, як і Польщі, до парламентської демократії у 1989–1990 
роках відбувався на основі консенсусу різних політичних сил, за 
умов розвитку в Угорщині громадянського суспільства, яке пе-
вною мірою забезпечувало соціальну злагоду і дозволило його 
політичним інституціям запобігти зростанню соціальної напруги та 
конструктивно розв’язати суперечності.  

Своєрідним Рубіконом для угорської опозиції стали події 15 
березня 1989 р., адже це була перша можливість офіційно святку-
вати національне свято в форматі широкомасштабних демон-
страцій та мітингів. У Будапешті у демонстраціях за ініціативи 31 
незалежної організації взяло участь понад 100 тисяч осіб. Головні 
(12 пунктів) вимоги радикальних змін 23 суспільно-політичних ор-
ганізацій, рухів містились у Зверненні «Що бажає угорська 
нація?»: створення багатопартійної системи, проведення вільних 
виборів, створення правової держави, запровадження основних 
свобод тощо. Але суттєвою вимогою, як і у 1956 році, було пра-
гнення незалежності Угорщини – зокрема, виводу радянських 
військ з території Угорщини [19]. 

Угорське громадянське суспільство формувалося на плюраліс-
тичній основі в формі незалежних громадських рухів, відродження 
«історичних» партій та новостворених партійних формацій. 22 
березня 1989 р. відбулося об’єднання угорської демократичної опо-
зиції – «Круглий стіл опозиції» (КСО), до складу якого увійшли: 
Товариство ім. Байчи-Жилинського (ТБЖ), Союз молодих демокра-
тів (ФІДЕС-угор.), Незалежна партія дрібних власників і громадян 
(НПДВГ), Угорський демократичний форум (УДФ), Угорська наро-
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дна партія (УНП), Угорська соціал-демократична партія (УСДП), 
Союз вільних демократів (СВД) і, як спостерігач, Демократична ліга 
незалежних профсоюзів; а також 7 червня 1989 р. до КСО при-
єдналася Християнсько-демократична народна партія (ХДНП) [20].  

Метою переговорів 13 червня – 18 вересня 1989 р. було узго-
дження дій політичних суб’єктів щодо проведення парламентських 
виборів. Згідно з заключним документом «Угоди з політичних 
переговорів» 18 вересня 1989 року була досягнута згода між учас-
никами цих переговорів з питань розробки таких законопроектів: 
Про модифікацію Конституції та Кримінального Кодексу; Про 
створення Конституційного Суду; Про фінансування та діяльність 
партій; Про парламентські вибори; Про фінансування виборчої 
кампанії партій тощо і, що особливо важливо, – це рішення про 
обрання президента Угорщини ще у 1989 р., до проведення 
парламентських виборів [21]. 

 Утім, радикальні СВД та ФІДЕС відмовилися підписати цей 
документ і вимагали проведення в країні референдуму. Адже пода-
льший розвиток демократизації в Угорщині залежав від розв’язання 
головної проблеми – строку проведення виборів президента 
Угорщини та форми голосування. Завдяки активній кампанії СВД, 
ФІДЕС, НПДВ та УСДП (за умов нейтральної позиції УДФ) 25 лис-
топада 1989 р. внаслідок референдуму 50,1% опитаних проголосу-
вало за те, щоб президента обрав новий Парламент у 1990 році [22]. 
Результати референдуму виявили тактичні успіхи опозиції, яка не 
бажала повторювати помилок польського варіанта перехідного про-
цесу, де 19 липня 1989 р. президентом Польщі було обрано В. Яру-
зельського. Угорська опозиція мала наміри закріпити не тільки свої 
позиції, але і ослабити президентську владу в Угорщині.  

По суті, угорська демократична опозиція мирним шляхом ви-
рішила одне з найважливіших питань майбутнього державно-полі-
тичного устрою Угорщини – формуванням парламентської, а не 
президентської посткомуністичної демократії. Створення інфра-
структури політичної соціалізації угорського соціуму упродовж 
1980–1990 рр. ХХ ст. відбувалося здебільшого за сприяння молодої 
інтелігенції, яка і у 2013 році була основним політичним суб’єктом 
Угорщини.  
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Другий етап активізації громадянського суспільства Угорщини, 
і особливо інтелігенції, можна визначити з часів зміни політичного 
режиму 1990 року і до сьогодні. Фактично – це аналіз політичної 
комунікації угорського суспільства протягом 1990–2012 років, 
характеристика участі суспільства у політичних об’єднаннях, рухах, 
ініціативах, акціях. 

Насамперед виокремимо форми політичної комунікації. Так, 
підготовкою та розповсюдженням прокламацій, звернень опіку-
ється угорська інтелігенція для засудження конкретних дій уряду 
чи вимог конкретних дій. Ці дії не мають великого значення, але 
можуть слугувати основою для розвитку більш радикальних полі-
тичних комунікаційних форм. Найбільш поширеною формою 
безпосередньої демократії політичної комунікації угорського сус-
пільства є проведення референдумів, збір підписів, адже на 
широкий загал виносяться важливі для всіх питання. Проведення 
референдумів також свідчить про амбівалентність думок їх 
учасників, про нездатність уряду прийняти радикальне рішення. 
Найважливіші референдуми були проведені після 1997 року – у 
2003, 2004, 2008 роках. 

Наступна форма – це страйки, які в Угорщині є поодинокими 
фактами, адже у суспільстві відсутнє позитивне уявлення про солі-
дарність. Мітинги та масові демонстрації в Угорщині відбу-
ваються щорічно і приурочені до основних – трагічних, визначних 
історичних дат угорської нації – 15 березня, 1 травня, 20 серпня та 
23 жовтня. Специфіка урочистостей змінилася з 2006 року, а осо-
бливо з 2007 року, коли святкування відбувалося вже в формі 
постійних масових політичних протестів з боку опозиційних полі-
тичних сил – як наслідок від знаного виступу прем’єр-міністра у 
Балатоносоді (відверті критичні думки прем’єр-міністра щодо 
реального соціально-економічного та політичного стану в країні) 
до штурму Угорського Телебачення. 

Масові опозиційні виступи не набули широкого розвитку, 
втім, є знаковими і визначають крайню міру незадоволення суспі-
льства. Наприклад, – це блокада таксистів 1990 року, демонстрація 
аграріїв у 1997 році, блокада автобанів у 2002 році і найактивніша 
за розмахом і часом – це відозва прем’єр-міністра у 2006 році. Про 
політичне насилля з боку угорського громадянського суспільства 
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після 1990 року – зміни політичного режиму – можна говорити у 
трьох вимірах: це виступи проти ромів (циган) протягом 1990–1994 
років і особливо у 2006 році, коли роми забили до смерті вчителя 
школи на очах його дітей, у 2006–2007 рр., коли у ромів вже стрі-
ляли, і ці акції демонстративно підтримували ультраправі політи-
чні сили; підрив партійних будівель протягом 1994–2002 рр., і 
найбільш радикальна подія – це штурм Угорського Телебачення та 
арешти у 2006 році в контексті щоденних мітингів у Будапешті на 
площі Кошута з метою відозви прем’єр-міністра країни. 

Представництво жінок у політичному житті Угорщини є ще 
надто низьким у загальноєвропейському контексті. Так, у Державних 
Зборах, (Парламенті) Угорщини, представництво жінок виявляє тен-
денцію до зменшення цього показника: у 2010 році було обрано 35 
жінок депутатами (9,1%), так само як і у 2002 році, – це більше ніж у 
1990 та 1998 роках, але менше ніж у 1994, 2006 та 2004 роках (9,8%). 
Жінки є спікерами Парламенту та міністрами. Так, у 2000 р. було 
призначено 6 жінок в уряд, а в 2004 році – 14, відповідно, на регіона-
льному рівні у 2004 році було призначено 13 жінок. Жінки очолюють 
потужні політичні партії і громадські рухи (Угорський демокра-
тичний форум та Угорську соціал-демократичну партію), мерами міст 
(Ніредьгаза тощо), є головами органів самоврядування, головами 
культурних товариств меншин та головами Державного органу само-
врядування меншин, наприклад, в українців Угорщини. 

Висновки. Із 1989 року, часів зміни політичного режиму – 
періоду динамічного розвитку громадянського суспільства в Угор-
щині і до сьогодні, а особливо після 2006 року, поступово знижу-
ється політична активність угорського соціуму. Причини лежать у 
невиконанні обіцянок політичними силами країни, у розчаруванні 
дієздатністю політиків та партій (партизація в країні відбувалася не 
як у Західній Європі), у специфіці «атомізованого», дезінтегровано-
го угорського суспільства із домінуванням патерналізму та сильних 
негативних історичних традицій песимізму на тлі щоденних зусиль 
виживання у європейському контексті. Але стабільність демократії у 
подальшому неможлива без участі громадян. З-поміж причин не-
досконалості політичної культури угорського суспільства можна 
визначити такі: нетривалі демократичні політичні традиції (домі-
нування авторитарних традицій в історії); слабкість громадянського 
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суспільства та представницьких інституцій, подекуди наявними є 
прояви етнічної нетолерантності; загальна політична апатія, політи-
чний цинізм і низький рівень політичної та виборчої активності; 
відсутність прагматизму й ідеологізація суспільства, ідеологічна 
спрямованість політичних еліт і недосвідченість її у демократич-
ному розв’язанні конфліктів на політичному рівні. Угорське суспіль-
ство бачить розв’язання своїх проблем не у колективних заходах, а в 
індивідуальних діях та інституті лобізму. У політичній соціалізації 
угорського суспільства як процесі сприйняття суспільством 
політичної культури важливу роль відіграють традиційні історичні 
цінності. Втім, важливо наголосити, що на сьогодні угорське 
громадянське суспільство все ще перебуває на стадії формування, 
хоча і пройшло складний шлях розвитку у поєднанні зі сталими 
традиціями державності, особливостями політичної культури, 
національними традиціями демократії, готовності до пошуків 
консенсусу та компромісів.  
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Дар’я Гайдай 
 
СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЧОРНОГОРІЇ:  

У ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ 
 
Боротьба Чорногорії за право залишити федерацію та її 

державне будівництво після проголошення незалежності суттєво 
відрізнялися від аналогічних процесів в інших колишніх югослав-
ських республіках. У статі аналізується сутність і успішність 
об’єднавчого проекту, який став ідеологічним підґрунтям сучасної 
чорногорської держави, та розв’язання у його рамках проблеми 
чорногорської ідентичності. Йдеться про спробу лідерів Чорного-
рії створити чорногорську громадянську націю, об’єднану навколо 
ідеї європейської інтеграції.  

Ключові слова: ідентичність, нація, незалежність, Чорно-
горія, Сербія. 

Daria Gaidai. Establishment of an Independent Monte-
negrin State: In Search of Identity. 

Montenegro’s struggle for the right to leave federation as well as 
its state building process after independence differed significantly from 
the similar processes in other former Yugoslav republics. The article 
examines the meaning and efficiency of the nation-building project that 
has been turned into an ideological foundation for the modern 
Montenegrin state, and how the issue of Montenegrin identity has been 
resolved within its framework. It analyzes the attempts of Montenegro’s 
leaders to create a Montenegrin civil nation united around the idea of 
European integration. 

Key words: identity, nation, independence, Montenegro, Serbia. 
 
Чорногорія є однією з найменших європейських держав: 

населення республіки становить приблизно 620 тис. осіб. З них 
45% осіб вважають себе чорногорцями, а 28,7% – сербами, ще 
8,6% – босняками, 3,3% – мусульманами, 4,9% албанців, хорватів і 
циган близько 1% [12]. Як незалежна держава, Чорногорія з’яви-
лася на карті світу 3 червня 2006 року. У цей день чорногорський 
парламент проголосив відновлення, після 88-річної перерви, неза-
лежності Чорногорії, базуючись на результатах референдуму щодо 
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державного статусу республіки 21 травня 2006 року. Сербія офі-
ційно не протестувала проти такого рішення і визнала незале-
жність свого найближчого партнера.  

Розпад союзної держави Сербія і Чорногорія, останнього 
уламку колись великої югославської федерації, поставив крапку в 
існуванні югославської ідеї. Протягом майже двох століть ця мрія 
про об’єднання всіх південних слов’ян у єдину могутню державу 
спрямовувала та визначала ідентичність балканських народів. 
Однак, напевне, найбільшу роль вона відіграла в історії чорно-
горців, які найдовше залишилися їй вірними та останніми з-поміж 
югославських республік проголосили незалежність. Занепад, а 
згодом і повна дискредитація югославської ідеї внаслідок крива-
вого розпаду СФРЮ зі всією гостротою поставило на порядок 
денний Чорногорії питання її ідентичності. По суті, у Чорногорії 
лише у середині 1990-х років розпочалася публічна дискусія щодо 
національного статусу чорногорців, їхніх прав та інтересів на 
десятиліття пізніше, ніж у їхніх сусідів. Звичайно ж, це мало свій 
відбиток на процес формування модерної чорногорської нації та її 
шлях до незалежності.  

Бажаючи уникнути гострих міжетнічних зіткнень, які супрово-
джували національне самовизначення інших югославських націй, та 
усвідомлюючи розмитість чорногорської ідентичності, політичні 
лідери Чорногорії вирішили переглянути підхід до розуміння нації. 
Замість того, щоб за прикладом своїх сусідів апелювати до права 
націй на самовизначення, паралельно обґрунтовуючи право чорно-
горців називатися нацією, вони обрали національний проект, в 
основу якого поклали громадянський принцип. Сутність та успі-
шність цього об’єднавчого проекту і є предметом розгляду цієї 
статті. Для цього ми спершу з’ясуємо причини зростання популяр-
ності ідеї політичної незалежності Чорногорії, тоді проаналізуємо 
основні компоненти чорногорського національного проекту, а 
наприкінці розглянемо, наскільки функціональною на практиці вияви-
лася концепція мультиетнічної громадянської нації у Чорногорії.  

Державна політика Чорногорії у сфері націобудівництва лише 
нещодавно стала предметом уваги наукової спільноти. У 2000-х 
роках вийшло кілька англомовних праць, присвячених історії Чор-
ногорії, зокрема «Realm of the Black Mountain: A History of 
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Montenegro» (Roberts, 2007), «Montenegro: A Modern History» 
(Morrison, 2008), «Montenegro in Transition: Problems of Identity and 
Statehood» (Bieber, 2003). Ці узагальнені праці були першою 
спробою західних оглядачів з’ясувати, що являє собою Чорногорія 
і хто такі чорногорці. Їхні відповіді на ці питання були досить схе-
матичними, що й не дивно, адже, як і їхні чорногорські колеги, 
вони намагалися «нормалізувати» чорногорський випадок, зокре-
ма, через апеляцію до концепції «національного самовизначення».  

Однак, дослідження чорногорського випадку потребує зміни 
підходу, адаптації до нових уявлень про державу та націю. Процес 
появи сучасної чорногорської держави дає унікальний матеріал для 
аналізу націотворення та державотворення у сучасному глобалізо-
ваному світі, основою для якого можуть служити концепції Еріка 
Гобсбаума «винайдення традиції» та Бенедикта Андерсона націй 
як «уявлених спільнот». Ця стаття є першим кроком до ґрунтов-
ного осмислення національної політики країн Західних Балкан у 
світлі інтеграції цих держав до Європейського Союзу. 

 
Від політичного протесту до незалежності 

На відміну від інших колишніх югославських республік, 
Чорногорія на своєму шляху до незалежності не стала ареною 
гострих етнічних конфліктів та військових дій. Це був поступовий 
процес, тривалістю у десятиліття, що супроводжувався витворен-
ням окремої чорногорської ідентичності та національної ідеї. На 
тлі економічної та соціальної стагнації, викликаних санкціями За-
ходу та війнами у Боснії та Хорватії, серед населення та політичної 
еліти Чорногорії зростало незадоволення політикою Белграда та 
діями Слободана Мілошевича. У 1997 році частина чорногорських 
політиків разом з прем’єр-міністром Чорногорії Міло Джукано-
вичем перейшла в опозицію до режиму Мілошевича, а його 
перемога на президентських виборах стала поворотним моментом 
у новітній історії Чорногорії. Про уявлення Джукановича, яке 
місце займає Чорногорія у федерації, свідчило його передвиборче 
гасло: «Ніколи одна, але завжди сама по собі». 

Політичний розкол, який виник на ґрунті соціально-еко-
номічних проблем і прагнення частини чорногорської політичної 
еліти до реформ, внаслідок зростання тиску з боку Белграда під-
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штовхував Джукановича та його соратників все ближче до 
сепаратистських позицій [3, с.109]. Нова правляча коаліція, у яку 
ввійшли, зокрема, Демократичні соціалісти (лідер – Джуканович) 
та Соціал-демократична партія, фактично, очолила рух за неза-
лежність Чорногорії, який отримував все більше прибічників серед 
жителів республіки різного етнічного походження та релігійних 
переконань. Ідеологічною основою цього руху було, перш за все, 
уявлення про так званий окремий шлях Чорногорії, яка не повинна 
розплачуватися за геополітичні амбіції свого сербського партнера.  

Період з 1997 до 2000 (рік відставки Мілошевича) був позначе-
ний постійними конфліктами між Подгоріцею і Белградом. Офі-
ційно залишаючись частиною ФРЮ, Чорногорія почала будувати 
власну економічну та фінансову систему [7, с.2]. Наприкінці 1990-х 
років спільні федеральні інституції ставали все менш функціональ-
ними, а керівництво Чорногорії, de facto, діяло цілком самостійно. У 
серпні 1999 року чорногорський уряд ухвалив так звану «Плат-
форму», в якій запропонував перетворити СРЮ в конфедерацію 
двох рівноправних партнерів, а прем’єр-міністр Філіп Вуянович, у 
свою чергу, заявив, що це «рівень, менше якого ми не приймемо». 
[3, с.109]. Поступово уряд Чорногорії перебрав на себе обов’язки, 
які згідно з Конституцією СРЮ належали до юрисдикції феде-
рального уряду. Свої дії чорногорське керівництво пояснювало 
необхідністю захистити «інтереси своєї країни та громадян», 
оскільки федерація «відкрито чи приховано проштовхує порядок 
денний антидемокра-тичного режиму Мілошевича» [10, с. 36]. 
Протистояння між двома частинами федерації досягло такого рівня, 
що на певний час між ними навіть були припинені торговельні 
відносини. Під час операції НАТО в Косово 1999 Подгоріца 
відмовилася підтримати Белград і дистанціювалася від конфлікту. 
Чорногорське керівництво не бажало ставати учасником ще однієї 
кривавої війни на Балканах та ізгоєм на міжнародній арені.  

Питання статусу Чорногорії та відносин з Сербією розкололо 
чорногорське суспільство на прибічників незалежності та уніта-
ристів (прихильники союзу з Сербією). Поляризація поглядів у 
суспільстві породжувала атмосферу взаємної недовіри між двома 
таборами. Правляча коаліція вимагала визначити майбутній статус 
республіки на всенародному референдумі, опозиція відмовлялася 
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обговорювати умови проведення референдуму та обіцяла бойкоту-
вати подібне волевиявлення [9, с.3]. Після відсторонення від влади 
Слободана Мілошевича у 2000 році питання проведення рефе-
рендуму щодо незалежності Чорногорії із теоретичної площини 
перейшло у практичну. Однак ЄС, побоюючись, що подібний крок 
спровокує новий виток напруження на Балканах, переконав чорно-
горське керівництво відкласти це питання на п’ять років. У березні 
2002 року представники Сербії, Чорногорії і Євросоюзу підписали 
Угоду про принципи та відносини між Сербією та Чорногорією, 
так звану «Белградську угоду». Ця угода визначала принципи від-
носин між двома частинами Державного союзу Сербії і Чорногорії, 
яких тепер пов’язувала хіба що спільна безпекова політика та 
міжнародне представництво.  

Спроба ЄС врятувати Югославію у вигляді державного союзу 
закінчилася провалом. Хоча чорногорське керівництво й відклало 
питання референдуму, але взяло курс на зміцнення економічної та 
політичної незалежності від Белграда. Незабаром воно вже зо-
середило у своїх руках усі економічні функції незалежної держави, 
в тому числі контроль над монетарною політикою, банківською 
системою, митницею і прикордонною службою. У промові перед 
церковними ієрархами на початку 2006 року Міло Джуканович 
недвозначно заявив: «Ми в Чорногорії здобули такий рівень авто-
номії та суверенності, який дозволяє нам самостійно судити, що є 
корисним для Чорногорії, а що ні. Однак це у жодному разі не 
спрямовано проти Сербії»[1]. 

Довгоочікуваний референдум за незалежність відбувся           
21 травня 2006 року, в ньому взяло участь 477 тис. осіб (явка ста-
новила 86,3%), але остаточної крапки у протистоянні прихиль-
ників та противників незалежності він не поставив. Вирішальне 
значення для підбиття підсумків голосування мали голоси 
представників національних меншин (боснійських мусульман, 
албанців та ін.), які у своїй переважній більшості підтримали не-
залежність. Це, а також той факт, що прихильники незалежності 
ледве подолали бар’єр в 55%, встановлений Європейським 
Союзом для визнання результатів референдуму (перевага стано-
вила лише 2300 голосів), створили сприятливий ґрунт для чис-
ленних спекуляцій з боку їхніх опонентів. І тому, хоча офіційно 
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Белград визнав незалежність Чорногорії, в політичних та інтелек-
туальних колах Сербії досі не вщухають дискусії щодо легітим-
ності та життєздатності чорногорської державності. 

 
Чорногорський національний проект 

В основі багаторічної суперечки щодо права чорногорської 
держави на існування лежить різне розуміння двома сторонами по-
няття нації та держави. На відміну від сербської влади, яка в центр 
своєї діяльності поставила інтереси сербської нації у її вузькому 
етнічно-релігійному значенні, керівництво Чорногорії з середини 
1990-х років активно підтримує ідею громадянської (мультиетніч-
ної) нації. Відповідно до громадянської моделі нація являє собою 
територіальну спільноту громадян, пов’язаних загальними законами 
та спільною громадською культурою. Тобто особливе значення для 
визначення національної належності особи має її громадянство, а не 
етнічне походження чи віросповідання. Однак у трактуванні 
сербських політиків та науковців громадянський націоналізм Чорно-
горії є нічим іншим, як спробою відволікти увагу від того простого 
факту, що між чорногорцями та сербами немає суттєвих етнічних, 
релігійних та лінгвістичних відмінностей, які дозволили б говорити 
про існування окремої чорногорської нації. А оскільки державу вони 
розглядають як форму самовизначення певної нації на своїй сувере-
нній території, то незалежна держава Чорногорія, на їхній погляд, – 
це результат політичних маніпуляцій громадською думкою.  

Сербська політична та інтелектуальна еліта у своїй відданості 
концепції національної держави далеко не одинока, понад те, тен-
денція ототожнювати націю і державу домінувала у майже всіх 
державах, що постали після розпаду СФРЮ. У певному сенсі, чор-
ногорські політики, які взяли на озброєння громадянську концепцію 
нації, кинули виклик засадничому принципу національних ідеологія 
балканських країн – взаємозв’язку «крові та ґрунту». Міло Джукано-
вич, який у 1998 році був обраний президентом Чорногорії, у своїх 
численних промовах не втомлювався нагадувати своїм співвітчизни-
кам, що Чорногорія – єдина з республік колишньої Югославії, яка 
уникла міжетнічних конфліктів та служила притулком для біженців 
з Боснії та Косово. Понад те, мультикультуралізм та толерантність 
було проголошено сутнісною характеристикою чорногорців  
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«Демократичний дух і терпимість, які ми плекали протягом 
останніх двох десятиліть, допомогли нам захистити Чорногорію 
від конфліктів і руйнувань. Століттями православні, католики і му-
сульмани жили разом на цій території. Ми пишаємося тим, що під 
час югославської трагедії наприкінці ХХ століття Чорногорії вда-
лося залишитися «оазисом» миру, міжнаціональної злагоди, духо-
вної та релігійної терпимості. У воєнний час Чорногорія відкрила 
свої двері всім, хто цього потребував, не питаючи про їхню віру чи 
національність. Це є величезним цивілізаційним активом сучасної 
Чорногорії, яка протягом століть була відома як країна воїнів і 
героїв», – заявив Джуканович, відкриваючи міжнародну конферен-
цію церковних ієрархів за кілька місяців до референдуму [1].  

На подібні твердження натрапляємо не лише у виступах 
політиків, а й у статтях чорногорських науковців та публіцистів. 
Для них характеристика Чорногорії як спільноти, в якій мирно 
співіснують представники різних релігійних та етнічних груп, є 
доказом її принципової відмінності від Сербії. Так, чорногорський 
дослідник Горан Секуловіч у своїй книжці «Чорногорська іденти-
чність» підсумовує: «Чорногорія є прикладом для всього світу 
толерантного, демократичного, цивілізованого і стабільного міжре-
лігійного та міжетнічного співіснування» [13]. Коріння цього 
науковець вбачає у традиціях і цінностях Чорногорської право-
славної церкви, яка протиставляється агресивній та нетерпимій 
Сербській православній церкві. 

Слід підкреслити, що міфотворчість сучасної Чорногорії про її 
безконфліктне культурне різноманіття входить у пряме протиріччя 
не лише з фактами нещодавнього минулого, а й заперечує її войо-
вничу культуру, яка протягом століть була основою чорногорської 
самобутності [4, с.59]. Дійсно, на території Чорногорії у 1990-х ро-
ках воєнні дії не велися, але твердження, що Подгоріці вдалося 
залишитися осторонь кривавого протистояння на Балканах, – є 
перебільшенням. Чорногорські частини ЮНА у 1991 року брали 
активну участь у тримісячній облозі хорватського міста Дубров-
ник. І загалом, під час війни Чорногорія залишалася вірним 
союзником Сербії, а Джуканович публічно підтримував політику 
Слободана Мілошевича. Ще більш суперечливими видаються 
відсилання до давнішої історії Чорногорії. Варто лише згадати, що 
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центральною темою «Гірського вінця» – визнаний літературний 
шедевр чорногорського владики Петра II Петровича Негоша – є 
зображення фізичного знищення чорногорців, які прийняли іслам. 
Однак, схоже, чорногорські політики та інтелектуали ніяких супе-
речностей між задекларованим культурним різноманіттям Чорно-
горії та її минулим не помічають або воліють не помічати. 

«У Чорногорії немає суперечок щодо її багатонаціонального 
та багатоконфесійного характеру. Чорногорія не має жодних про-
блем з різницею культурних чи цивілізаційних цінностей. Навпаки, 
саме це розмаїття визначає її як єдине ціле. Адже незалежно від 
етнічних, релігійних і культурних відмінностей її громадяни дедалі 
частіше усвідомлюють свою ідентичність через ідею свободи, яка 
визначала їхнє минуле і визначатиме майбутнє», – заявив 
Джуканович [1].  

Процитований вище виступ Джукановича, який тоді знову 
обіймав пост прем’єр-міністра Чорногорії, є квінтесенцією багато-
річних напрацювань чорногорських політиків та науковців для 
обґрунтування та легітимізації руху за незалежність. Джуканович 
не просто навів історичні та політичні аргументи, а окреслив риси 
бажаної чорногорської нації, визначив її ідеологічні основи та цілі. 

Слід зазначити також, що важливу роль у мобілізації населення 
навколо ідеї незалежності відіграв євроінтеграційний чинник. Кінце-
вою метою демократичних перетворень у Чорногорії було прого-
лошено її вступ до ЄС, а незалежність розглядалася як крок, що 
пришвидшить цей процес. На початку 2000-х років членство в 
Євросоюзі набуло в Чорногорії статусу національної ідеї, досягнен-
ня якої у рамках державного союзу з Сербією значно ускла-
днювалося. Європейська інтеграція презентувалася керівництвом 
країни як інструмент внутрішньої інтеграції чорногорського суспі-
льства, подолання його внутрішніх розколів та протиріч, а найголо-
вніше – вирішення всіх економічних негараздів [7, с.41]. Паралельно 
Чорногорія намагалася відмежуватися від своїх балканських сусідів, 
підкреслюючи окремість свого зв’язку з європейською цивілізацією. 
«Чорногорія географічно знаходиться в Європі, вона вбудована в її 
культуру, так само, як європейська культура є частиною наших 
цінностей. Але ми хочемо також брати участь в європейському 
економічному, правовому і політичному союзі», – заявив прем’єр-
міністр Міло Джуканович у лютому 2006 року [1].  
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Таким чином, в основу аргументації на користь незалежності 
була поставлена ідея свободи, яка проголошувалася загальнонаціо-
нальною цінністю та принципом життя чорногорців. Згадуючи про 
давню історію Чорногорії, Джуканович апелював не до права на 
самовизначення націй, а наголошував на праві громадян самим 
вирішувати свою долю. Саме незалежність, у його трактуванні, 
дозволяє найповніше реалізувати цю свободу, а отже забезпечить 
задоволення інтересів усіх жителів Чорногорії. Саме тому з 
Конституції Чорногорії, затвердженої Скупщиною 19 жовтня 2007 
року, було видалено положення про «історичне право чорногор-
ського народу та інших автохтонних народів та громадян жити у 
вільній державі Чорногорія». В Основному законі відсутні будь-які 
посилання на особливе становище чорногорців як етнонаціона-
льної спільноти. У преамбулі читаємо: «Ми, представники різних 
народів і національних меншин, що проживають у Чорногорії: 
чорногорці, серби, боснійці, албанці, мусульмани, хорвати та інші, 
будучи вільними і рівноправними громадянами, виступаємо за 
демократичну і громадянську Чорногорію».  

 
Держава без титульної нації: місія неможлива? 

Після проголошення незалежності національне питання і 
надалі залишається фактором внутрішньої нестабільності у Чор-
ногорії. Сконструйована чорногорськими політиками ідеологема 
мультиетнічної громадянської нації не вирішила фундамен-
тального питання новоствореної держави: хто такі чорногорці? 
Згідно з Конституцією СФРЮ чорногорці були визнані окремою 
нацією, однак, як і у випадку з боснійцями та македонцями, 
надання офіційного статусу було швидше спробою забути про 
проблему, аніж розв’язати її. Зрештою, проголошуючи курс на 
створення єдиної спільноти югославів, керівництво СФРЮ вва-
жало національні та локальні ідентичності окремих югославських 
народів тимчасовим явищем, необхідним політичним компромі-
сом. Як наслідок, за часів комуністичної влади питання сутності 
чорногорської ідентичності, як і її зв’язку із сербською, було 
витіснено з публічних та наукових дебатів. Але це зовсім не озна-
чало, що протиріччя між прихильниками та противниками націо-
нального статусу чорногорців зникли. Показовим у цьому 
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контексті є підготовка другого видання Енциклопедії Югославії, 
яка тривала більше десятиліття, зокрема, і через позицію чорно-
горських науковців. Найбільше суперечок викликали заяви 
чорногорських авторів про походження їхньої нації від давнього 
плем’я дукляни, питання чорногорської мови та національна 
належність історичних осіб, які входять до національного 
пантеону героїв і сербів, і чорногорців [6, с.73].  

Агітуючи за незалежність республіки, чорногорські політики 
акцентували увагу, перш за все, на ідеалах громадянської нації та 
намагалися уникати розмов про специфічну чорногорську іденти-
чність, прерогативу радикальних націоналістів. Останні знахо-
дилися на маргінесі політичного життя, а їхні заяви, як, наприклад, 
щодо різного етнічного походження сербів та чорногорців та 
заклики до радикального розмежування чорногорської та сербської 
мови не мали широкої підтримки. На державному рівні питання 
національної самобутності чорногорців було порушене лише після 
проголошення незалежності. Певним каталізатором цього процесу 
стала непримирима позиція Сербії у питанні визнання окремі-
шності чорногорців, а отже, легітимності нової держави. 

Спершу відмежування чорногорців від сербів мало досить 
символічний характер (зміна державних символів та назв), однак 
поступово ситуація змінилася. Керівництво Чорногорії дійшло 
висновку, що принципу громадянського націоналізму не достатньо 
для того, щоб молода держава могла дієво протистояти наявним 
внутрішнім та зовнішнім загрозам. Ключову роль у цьому процесі 
відіграв той факт, що третину населення новоствореної держави 
становить сербська меншина, яка голосували проти незалежності 
та поділяла погляди своїх братів з іншого боку кордону. Пріоритет-
ним напрямом державної політики Чорногорії стала легітимізація 
права чорногорців називатися нацією через пошук історичних, 
культурних, лінгвістичних доказів їхньої окремішності. Зміна в 
акцентах яскраво помітна, якщо порівняти промови Джукановича 
за 2006 та 2012 рік. За кілька місяців до доленосного референдуму 
він говорив про Чорногорію як гармонійну спільноту та втілення 
ідеї свободи, а через шість років – національну ідентичність чорно-
горців та розвиток чорногорської самобутності.  
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У зверненні до парламенту у грудні 2012 року Джуканович, 
повторивши тезис про культурне багатоманіття як основу іденти-
чності Чорногорії, закликав до розбудови чорногорської культури, 
нації та церкви. «Нинішня полеміка стосовно проблеми ідентично-
сті відображає сторічне протистояння між тими, хто виступає «за», і 
тими, хто виступає «проти» державності Чорногорії. Зміцнюючи 
почуття вірності Чорногорії, ми підносимо також і себе. Як політи-
чно відповідальні люди, ми повинні виробити відмінну чорно-
горську ідентичність. І ця ідентичність має складатися не лише з 
символів, хоча вони теж важливі, але й наших знань, можливостей і 
готовності будувати сучасне суспільство. Ідентичність являє собою 
нашу ідентифікаційну карту (ID) сьогодні і завтра у багатоцентровій 
та мультикультурній Європі», – заявив Джуканович [2]. 

Водночас, у своїх публічних виступах Джуканович недво-
значно давав зрозуміти, що це вимушений крок у відповідь на дії 
та заяви керівництва Сербії та просербських політиків Чорногорії. 
«[Чорногорію] не повинні вводити в оману нібито братські заяви 
про те, що, добре, будьте незалежними, але відмовтеся від претен-
зій на власну національну ідентичність, культуру, церкву та мову. 
Тому що ті, хто дає нам такі поради, робить це не з братських 
мотивів. Вони залишають шанс для того, щоб через 10 або 20 років 
знову запитати: оскільки ми однакові, навіщо потрібні дві сербські 
держави поруч одна з одною?», – пояснив свою позицію Джукано-
вич в інтерв’ю чорногорській газеті «Pobjeda»[11]. 

Привертає увагу інструменталістський підхід чорногорського 
керівництва до розв’язання проблеми ідентичності. Один з найпо-
казовіших прикладів – мовна політика. У 2007 році чорногорська 
була визнана офіційною державною мовою у Конституції. По суті, 
відбулася лише зміна назви (з сербської на чорногорську), без 
жодних змін у мовній структурі [14]. Необхідність перейменування 
мови була обґрунтована політичними інтересами чорногорської 
держави. «Назва мови визначає її сутність, яка завжди показує, що 
це мова тієї чи іншої нації. Етнічна або національна атрибуція та 
номінація захищає кожну мову від деградації та асиміляції», – чи-
таємо в заяві чорногорського ПЕН-клубу [5]. Тобто, визнання 
мови, якою спілкуються чорногорці, сербською – це крок до пере-
йменування чорногорців у сербів. Однак аргументація авторів 
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заяви є досить заплутаною та двозначною. З одного боку, вони 
визнають, що окремої чорногорської мови як такої не існує, а з 
іншого – стверджують, що мова чорногорців має «свої фонетичні, 
морфологічні, синтаксичні, семантичні, лексичні особливості, а 
також власну історію та літературне самовираження»; і в жодному 
разі не є діалектом іншої мови. 

«Термін “чорногорська мова” не передбачає цілковито окре-
мої мови, натомість це одна з чотирьох назв (чорногорська, 
сербська, хорватська, боснійська), якою чорногорці позначають 
свою частину Штокавської системи – спільної спадщини чорно-
горців, мусульман, сербів і хорватів. Це їхнє невід’ємне природне 
право. Ненауково і політично шкідливо розглядати чорногорську 
мову як діалект сербської мови. Чорногорська мова з генетичної, 
типологічної та структурної точок зору – це не що інше, як 
підсистема, варіант слов’янської мовної системи, чиї мовні осо-
бливості продиктовані походженням і розвитком дуклянів 
(жителів Зети) – чорногорців», – говориться в заяві чорно-
горського ПЕН-клубу. 

Подібна гра з термінами, як і надмірна політизація цього питан-
ня, призвели до того, що питання мови стало додатковим фактором 
розколу чорногорського суспільства. Тепер лінія поділу пройшла 
між тими, хто прийняв нові правила гри і погодився називати свою 
мову чорногорською, і тими, хто вважає подібний крок непотрібним 
і навіть шкідливим. Для порівняння, згідно з переписом 2011 року 
45% жителів Чорногорії визначили себе як чорногорці і 29% – як 
серби. Проте своєю рідною мовою чорногорську назвали лише 37% 
жителів країни, а сербську – 44% [12].  

Ще одним важливим аспектом стало церковне відмежування 
від Сербії. Річ у тім, що Сербська православна церква розглядалася 
як головний агент впливу Сербії у сусідніх республіках, понад те, 
як рушійна сила сербської державної політики [13]. Церковне 
питання було менш дискусійним, адже йшлося про відновлення 
давньої автокефалії Чорногорської православної церкви. Як уже 
зазначалося, у рамках нового націоналістичного наративу толе-
рантна Чорногорська церква протиставляється своїй агресивній та 
нетерпимій «сербській сестрі». Чорногорський дослідник Горан 
Секулович звинувачує сербських церковників у насадженні клери-
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кально націоналістичних і асиміляційних практик у Чорногорії 
після приєднання останньої до Сербського королівства у 1918 
року. Зокрема, йдеться про визначення національної належності 
особи через релігійну, коли всіх, хто сповідував православ’я, авто-
матично зараховували до етнічних сербів, зокрема, і в офіційних 
переписах [8]. 

Питання мови та церкви є лише частиною широкої державної 
політики, спрямованої на зміцнення національного «стрижня» 
чорногорської ідентичності. Після проголошення незалежності 
керівництво Чорногорії дійшло висновку, що концепція грома-
дянської нації не здатна гарантувати незалежність та цілісність 
молодої держави, і звернулося до інструментарію націоналіс-
тичної політики. 

Висновки. Центральним елементом націобудівництва Чорно-
горії була і залишається перспектива членства в Європейському 
Союзі. По суті, проголошуючи ідеали свободи, керівництво 
Чорногорії бажало залишити один союз, щоб стати частиною 
іншого – Європейського. При цьому останній ідеалізувався, а в 
євроінтеграції вбачали панацею від усіх бід чорногорської 
держави. Чорногорські політики переконували своїх виборців, 
що незалежна Чорногорія матиме сильнішу економіку і зможе 
швидше вступити до Європейського Союзу, ніж разом із 
Сербією. Однак той факт, що на початку 2000-х років Чорно-
горія вже фактично сформувала власну економічну систему, а 
ЄС відкрив новий розділ у відносинах з Сербією, після усунення 
від влади Мілошевича, дає підстави вважати, що, крім 
економічних, у чорногорських політиків були й інші мотиви. 
Слід також згадати, що ЄС виступав проти відділення Чорно-
горії і навіть переконав Подгоріцу відтермінувати референдум 
за незалежність на п’ять років.  

Що ж тоді насправді рухало прибічниками незалежності? 
Центральну роль у будь-якому русі за незалежність, і Чорногорія 
не є винятком, відіграють емоції, а не раціонально-економічні об-
ґрунтування. Бурхливе святкування молоддю результатів референ-
думу на вулицях Подгоріци засвідчило появу нового покоління 
чорногорців, для яких незалежна Чорногорія є цінністю сама по 
собі. Адже протягом десятиліття, що передувало референдуму, па-
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ралельно з обговоренням політичних та економічних вигод союзу з 
Сербією публікувалися численні історичні розвідки щодо мину-
лого Чорногорії, її непростих відносин з Сербією, особливостей та 
унікальності чорногорського народу. Це і створило той емоційний 
ґрунт, без якого була б неможливою суспільна мобілізація на 
підтримку відділення від культурно та історично близької Сербії.  

Сербські автори наголошують на штучності чорногорського 
руху за незалежність, називаючи це політичним проектом або навіть 
«змовою вузької групи сепаратистів». Проте це є надмірним спро-
щенням складних суспільних трансформацій, які пережило чорно-
горське суспільство протягом 1990-х років. Прагнення до незалеж-
ності визрівало всередині чорногорського суспільства паралельно і у 
тісному зв’язку з боротьбою політичної еліти Чорногорії за 
самостійність від Белграда. Перехід Джукановича в опозицію до 
Мілошевича у 1997 році, як і зміна його поглядів на сербсько-
чорногорські відносини, відповідали політичним настроям значної 
частини населення. Примітно, що, на відміну від інших республік 
колишньої Югославії, в Чорногорії рух за незалежність очолили не 
дисиденти (опозиціонери), а представники режиму. 

Ще одна принципова відмінність Чорногорії від її югослав-
ських сусідів – відмова від етнічного націоналізму на користь 
громадянської моделі нації. На думку її керівництва, Чорногорія є 
принципово відмінною від своїх сусідів, а саме – позбавленою 
таких «балканських хвороб», як «нетерпимість» та «націоналізм»: 
«Ми думаємо і говоримо про Європу як європейці, а не як люди з 
Балкан, тому що це теж наш дім і наше майбутнє» [2]. Однак 
наскільки міцною є держава без чіткої національної ідентичності, 
долю якої вирішили голоси 2 тисяч осіб? Чи можливо Чорногорія є 
передвісником зникнення національних держав у сучасному світі 
через поступове нівелювання цінностей, на якій вони будуються? 
Вісім років існування незалежної Чорногорії підтверджують, що це 
не так. Керівництво Чорногорії, не відмовившись від концепту гро-
мадянського націоналізму, взяло курс на зміцнення самобутності 
державоутворюючої нації – чорногорців. По суті, йдеться про офі-
ційне закріплення за чорногорцями всіх загальноприйнятих ознак 
титульної нації: власної мови, церкви, культури та ін. Утвердження 
національної, культурної та релігійної самобутності чорногорців 



 

 391 

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

розглядається як спосіб убезпечити країну від зовнішніх посягань 
та нейтралізації внутрішньої опозиції. Однак націоналізація полі-
тичного дискурсу Чорногорії криє у собі чимало загроз, одна з 
яких – зникнення тієї основи для інтеграції чорногорського суспі-
льства, яку створювала громадянська концепція нації. 
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