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І. СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:  

ЕТНОПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ 
 

Юрій Поліщук 
 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ  
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ 
 

У статті зроблено спробу проаналізувати доробок сучасних 
українських дослідників у вивченні соціокультурних трансфор-
мацій на шляху українського суспільства від тоталітарного до 
демократичного суспільства. 

Ключові слова: сучасне українське суспільство, соціокультурні 
трансформації, соціогуманітарні науки, трансформація, модернізація. 

Yuri Polischuk. Social and cultural transformations in modern 
Ukraine as an object of research of national scientists. The article 
attempts to analyze the achievements of modern Ukrainian researchers 
studied social and cultural transformations in the way of Ukrainian 
society from a totalitarian to a democratic society. 

Key words: modern Ukrainian society, socio-cultural transformation, 
socio-humanitarian sciences, transformation, modernization. 

 
Національно-державне відродження України, укорінення в ній 

демократичних цінностей відбуваються в досить складних і 
суперечливих умовах, що зумовлено неусталеністю (революційністю) 
багатьох суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, 
започаткованих у 1990-х роках. Як наслідок, до цього часу не 
проясненими залишаються світоглядні, ціннісні координати-регу-
лятори людської поведінки і навіть взаємин між людьми. Це дуже 
сильно впливає на соціокультурну ситуацію в Україні. Адже мас-
штабні зміни у соціумі, якщо вони є системними і пов’язані з тво-
ренням нового суспільного ладу, завжди впроваджуються разом із 
трансформаціями культурними. Саме тому їх, цілком слушно, 
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називають «переоцінкою усіх цінностей». Ситуація значно 
ускладнилася російською анексією Криму, гібридною війною на 
Донбасі. Вони стали новими викликами для молодої, до кінця не 
сформованої Української держави. Північно-східний сусід не хоче 
відпускати Україну зі своїх лещат, намагається не допустити демо-
кратизації її внутрішнього життя, цивілізаційного вибору на користь 
європейських цінностей, активно нав’язує їй стереотип хронічної 
неуспішності, який спрямований на руйнування української ідентич-
ності як такої. В цих умовах перед соціогуманітарними науками з 
особливою гостротою постають питання переоцінки звичної шкали 
оціночних критеріїв не лише нашого минулого, а й майбутнього. Не 
в останню чергу це стосується соціокультурних трансформацій україн-
ського суспільства, яке ще тісно пов’язане з тоталітарним минулим. 

Потрібно зазначити, що українські науковці приділяли і приді-
ляють значну увагу дослідженню зазначених проблем. Проте історіо-
графічних праць, в яких би досліджувалася ступінь розробки цієї 
теми, фактично немає. Тому нагальною є потреба аналізу доробку 
вітчизняних суспільствознавців з проблем трансформації сучасного 
українського суспільства від тоталітаризму до демократії, від 
«комуністичних» до загальнолюдських цінностей, визначення вузьких 
місць у масиві уже опублікованих робіт, які стосуються соціокуль-
турних трансформацій у сучасній Україні. 

Питання модернізації та трансформації українського суспільства 
стають предметом дослідження українських науковців у 1990-х рр. 
З самого початку для них було характерне органічне поєднання 
теоретичних та емпіричних аспектів дослідження. Це, на думку 
Є. Борінштейна, дає підстави говорити про формування нового 
напряму досліджень [1, с. 14]. Таку думку підтримує й відомий 
український історик Я. Грицак, який вважає, що в «модернізацій-
них підходах до «українського матеріалу»… означилася нова 
хвиля – відхід від соціально-економічних до культурологічно зорі-
єнтованих інтерпретацій» [2, с. 60]. 

Потрібно зазначити, що зацікавленість до дослідження транс-
формаційних процесів в Україні до певної міри стимулювало її 
політичне керівництво. Адже перед ним постало питання «Хто 
ми?», «Куди йти?», «Що будувати?». До речі, цю проблему 
озвучив другий Президент України Л. Кучма. Будучи ще на посаді 
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Прем’єр-міністра, він у 1992 р., звертаючись до народних депутатів 
України, заявив: «Скажіть, що треба будувати, і я побудую» [3]. 

Певний час пріоритет у поясненні причин та механізмів транс-
формації суспільства віддавався економічним і технологічним чин-
никам [4; 5; 6]. Найближче до повного висвітлення проблем 
економічних трансформацій в Україні підійшов П. Гайдуцький [7]. 
Досить цікавою його роботою є «НеЗалежна економіка України», в 
якій висвітлено не лише проблеми становлення економіки України 
за роки незалежності, а й питання модернізації українського 
суспільства та його цивілізаційного вибору. Двозначний смисл, 
закладений у назві книги, відображає велику залежність вітчизня-
ної економіки від багатьох внутрішніх і зовнішніх, об’єктивних і 
суб’єктивних чинників, від економічних і соціальних реформ, 
євразійських і європейських викликів. Потрібно зазначити, що 
видання присвячене 20-річчю обрання Л. Кучми Президентом 
України. Тож значне місце у ньому відведено розкриттю ролі 
Л. Кучми у розбудові держави та економіки, здійсненні економіч-
них і соціальних реформ, забезпеченні протистояння України 
зовнішнім і внутришнім викликам, формуванні її цивілізаційного 
вибору. Проте близькість автора до 2-го Президента України 
зумовили некритичний підхід до оцінки діяльності Л. Кучми на 
найвищій посаді в Україні [8]. 

З часом українські науковці починають розуміти, що не менше 
значення у суспільно-трансформаційних процесах мають чинники 
соціокультурні, які за своєю природою є нематеріальними, тобто 
надекономічними і надтехнологічними. Наприклад, радикальна зміна 
духовно-ціннісних орієнтацій, поява альтернативних стилів у мис-
тецтві, утвердження нових суспільних ідеалів та моральних норм 
впливають на суспільні процеси із силою не меншою, ніж чинники 
суто матеріальні. Крім того, як на наш розсуд, сукупний вплив 
духовно-ціннісних складників людського буття на хід історичних 
подій у сучасному світі неухильно зростає. Так завжди буває у 
переломні епохи. Тому підхід до розуміння трансформаційних 
процесів в посткомуністичних суспільствах повинен бути системно-
цілісним, щоб були враховані не тільки матеріальні, а й не менш 
вагомі – ідеально-ціннісні чинники, щоб розглядати соціально-
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культурну реальність суспільства як багаторівневе, матеріально-
ідеальне утворення [9]. 

Одними з перших за це взялися науковці, які пішли в політику. 
Так, у 1995 р. В. Гриньов опублікував роботу з промовистою 
назвою «Нова Україна: якою я її бачу» [10]. У ній автор аналізує 
головні напрями трансформаційних процесів в Україні, починаючи 
з економіки і закінчуючи проблемами культурного відродження. Не 
оминув він й етнонаціональний фактор трансформаційних процесів 
в Україні. Зокрема, у третьому розділі науковець порушує питання 
федералізації. На його думку, вона стимулюватиме економічні ре-
форми, стабілізуватиме державу, консолідуватиме суспільство. При 
цьому він позиціонує себе, за влучним висловом М. Рябчука, «ро-
сійськомовним лібералом, однаково ворожим щодо комунізму та 
(українського) націоналізму» [11, c. 153]. 

Проблемам суспільної трансформації в Україні певну увагу при-
ділили В. Кремень, Д. Видрін, Д. Табачник, В. Литвин [12; 13; 14]. 
Зокрема, Д. Видрін і Д. Табачник, аналізуючи стан трансформації 
українського суспільства, вказують на повільність і непослідовність 
змін. Причини цього вони бачать у «млявості становлення грома-
дянського суспільства», відсутності власної політичної еліти. Май-
бутнє України вчені пов’язують з її євразійською орієнтацією [15]. 

Не оминули зазначену проблематику й «чисті» науковці. В першу 
чергу соціологи. Так, А. Ручка, аналізуючи трансформаційні про-
цеси, що проявлялися в усіх сферах суспільного життя України, 
особливу увагу приділив вивченню еволюції його соціокультур-
них характеристик протягом другої половини 1980-х – початку 
1990 рр. [16]. Значний інтерес викликає робота відомого україн-
ського соціолога Є. Головахи, яка дає можливість подивитися на 
реальний стан трансформаційних процесів в Україні і ставлення до 
них пересічних українців [17]. Досить предметно і плідно до-
сліджував ці проблеми С. Катаєв [18; 19; 20]. Зокрема, він вважає, 
що трансформація передбачає співіснування одночасно процесів 
модернізації, посмодернізації і традиціоналістського відступу [21]. 
При цьому дослідник переконаний, що в сучасній Україні «найсут-
тєвіші зміни відбуваються у соціокультурній сфері: у нормах, 
цінностях, уявленнях. Разом з тим, соціокультурна, економічні та 
політична сфери розвиваються за своїми сценаріями, за своєю 
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логікою. Вони опосередковано взаємопов’язані, будучи один для 
одного середовищем змін» [21, с. 32]. 

Найбільш повно його підходи до проблем соціокультурних 
трансформацій сучасного українського суспільства викладені в 
докторській дисертації, яка була захищена у 1998 р. У ній автор 
розкриває теоретико-методологічні проблеми соціокультурної транс-
формації та соціальні явища і процеси в суспільстві, що трансфор-
мується. Разом з тим, поза його увагою залишилася сама система 
культури та зміни, що відбуваються в її складових частинах (релігії, 
освіті, мистецтві тощо), регіональні особливості соціокультурної 
трансформації, її етнополітичний контекст [22]. 

Звернули увагу на феномен соціокультурних трансформацій і 
соціальні філософи [1; 9; 23]. Зокрема, вони означили прагнення 
дати визначення поняттю «соціокультурні трансформації» [24; 25]. 
Проте ці спроби, як правило, закінчувалися аналізом поняття «транс-
формація» і не розкривали сутності такого явища, як «соціокуль-
турні трансформації». Як результат, автору не вдалося виявити 
чіткого визначення цього поняття. 

Усе ж роботи українських філософів заклали основи для до-
слідження соціокультурних трансформацій в окремих суспільних 
нішах. Зокрема, це стосується вивчення субкультурної диферен-
ціації як фактора інтенсифікації соціокультурних трансформацій 
українського суспільства. Однак залишаються невивченими модер-
нізаційний потенціал окремих субкультурних груп, проблеми куль-
турних змін, соціокультурної динаміки від соціальної стагнації до 
змін перехідного періоду, модернізації інформаційної сфери як 
підґрунтя поступової трансформації українського суспільства в 
постіндустріальне, інформаційне суспільство [1, с. 15]. 

Питання соціокультурної трансформації українського суспіль-
ства зацікавили й українських політологів. Досить багато у цьому 
напрямі зробив М. Михальченко. Якщо у перших таких працях 
головну увагу він та його співавтори приділяли політичним змінам, 
що відбувалися в Україні після розпаду СРСР [26; 27], і ролі полі-
тичної еліти у цих процесах [28], то в книзі «Украинское общество: 
трансформация, модернизация или лимитроф Европы?» поряд із 
зазначеними вище проблемами вчений порушує питання соціокуль-
турної трансформації. Зокрема, взявши на озброєння цивілізаційний 
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підхід, він звертає увагу на те, що «сучасна велика, глобальна 
трансформація суспільства все більше залежить від духовної сфери 
взаємодії цивілізацій, оскільки технологічний розвиток у світі від-
бувається порівняно рівномірно в усіх регіонах або ж спостеріга-
ється інтенсивний обмін досягненнями технологічної революції. А 
соціокультурна специфіка різних цивілізацій серйозно впливає на 
специфіку модернізації в різних регіонах і країнах» [29, с. 37]. У 
контексті такого підходу М. Михальченко, поряд з аналізом процесу 
політичних, економічних трансформацій, значну увагу приділяє 
пошуку українським суспільством «нових ідеологічних точок опори», 
«нового змісту і функцій освіти та науки», «зовнішньополітичної 
стратегії» у руслі модернізаційних і традиціоналістських орієнтацій. 
При цьому він наголошує на важливості етнокультурних чинників 
у трансформаційних процесах, зазначаючи, що «…головною пере-
поною руху вперед є недостатня консолідація суспільства, його 
розколотість щодо національних, мовних, культурних і релігійних 
ознак…» [29, с. 264]. Але далі констатації цього автор у цій роботі 
не пішов. 

Цікавим для тих, хто починає досліджувати трансформаційні 
процеси, є розкриття М. Михальченком значення головних 
термінів цієї проблеми (модернізація, трансформація, революція 
тощо) [29, с. 36–46]. 

Таким чином, поява цієї та інших робіт М. Михальченка у другій 
половині 90-х рр. ХХ ст. – на початку 2000-х рр., на нашу думку, 
започаткувала системне дослідження політологічною спільнотою 
України трансформаційних процесів у нашій державі. 

Досить активно досліджував модернізаційні процеси в сучас-
ному українському суспільстві і вплив на них світових цивіліза-
ційних процесів В. Горбатенко. Розпочав він свою роботу над цією 
проблематикою із загальних теоретичних питань і деяких аспектів 
політичних змін в Україні [30; 31]. Цікавою є стаття, в якій автор 
порушує етнополітичну складову трансформаційних процесів у 
посттоталітарних суспільствах [32]. Особливий інтерес викликає 
його монографія «Стратегія модернізації суспільства: Україна і 
світ на зламі тисячоліть» [33] та докторська дисертація [34]. У цих 
роботах автор докладно проаналізував різноманітні незахідні мо-
делі модернізації. Це зроблено, як вказано в резензії на монографію 
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В. Горбатенка, підготовленій С. Катаєвим, «… не з простої цікаво-
сті, а з метою порівняння їх з українським досвідом і з огляду на 
потребу знайти раціональні підходи до розв’язання модернізацій-
них проблем у незахідних суспільствах» [35, с. 75]. На основі цього 
В. Горбатенко робить спробу виявити закономірності, тенденції, 
пріоритетні цілі й особливості реформування українського су-
спільства. Вчений дає власну періодизацію української модернізації 
починаючи з середини ХVІІ і до кінця ХХ ст., визначаючи харак-
терні особливості кожного з етапів. 

У монографії та в дисертаційному дослідженні В. Горбатенко 
розкриває сутність парадигми суспільних модернізацій, зупиняється 
на категоріальному апараті теорії модернізації та методології до-
слідження суспільних явищ з точки зору модернізації. Надзвичай-
но цінним є те, що науковець розглядає культурно-ціннісний вимір 
модернізації, гуманістичні аспекти розвитку суспільства. 

Оцінюючи проведену В. Горбатенком роботу, український 
соціолог С. Катаєв називає його «одним із небагатьох вітчизняних 
вчених, хто розглядає сучасну Україну як постмодерне суспіль-
ство» [35, с. 76]. Проте В. Горбатенко навіть не зачіпає такий 
важливий аспект модернізації України, як етнополітичний чинник 
трансформаційних процесів. 

Досить активно саме етнополітичний контекст соціокультурних 
трансформацій у сучасній Україні з другої половини 1990-х рр. 
досліджував М. Рябчук. При цьому він акцентує увагу не на за-
гальних теоретичних викладках про модернізацію, а на конкретних 
питаннях трансформації українського суспільства через призму «фор-
мування модерної української нації». Більшість його робіт була 
надрукована за кордоном. Проте у 2000 р. в Україні побачила світ 
монографія М. Рябчука «Від Малоросії до України: парадокси 
запізнілого націотворення», яка, за висловом самого автора, «укла-
дена на основі… доповідей та… статей, … опублікованих почасти 
в українській, а почасти в зарубіжній… періодиці» [11, с. 5]. Тобто, 
це концентрований результат роботи автора над зазначеною про-
блемою протягом другої половини 1990-х рр. Не вдаючись до 
детального аналізу цієї роботи, хочу зауважити, що у ній 
домінують публіцистичні підходи, автор активно розкриває пороки 
сучасного українського суспільства, небажання політичної еліти 
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його реформувати, але не завжди дає конкретні пропозиції щодо 
виходу з тієї кризи, в якій перебуває наша держава. 

До певної міри логічним продовженням роботи в цьому напрямі 
є робота М. Рябчука «Дві України: кінець амбівалентності?» [36]. 

Певну увагу українські науковці приділили вивченню суспільно-
політичних трансформацій в Україні у період «горбачовської 
модернізації суспільства», як прелюдію до сучасних змін. Зокрема, 
помітним явищем у науковому житті стала поява збірки наукових 
праць провідних учених Інституту національних відносин і політо-
логії НАН України (нині Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України) та Інституту історії 
України НАН України. У статтях С. Кульчицького, Л. Нагорної, 
П. Панченка, Ю. Шаповала та інших було зроблено спробу 
проаналізувати загальні тенденції суспільних змін, що відбувалися 
в Україні у 1985 – 1991 рр. [37]. 

Перебудовчий період ґрунтовно досліджував О. Бойко [38]. 
Зокрема, він вважає, що «перебудова» – явище непересічне і фено-
менальне, оскільки в період здійснення комплексу перебудовчих 
реформ 1985–1991 рр. відбувалися кардинальні зміни та зрушення 
у суспільно-політичному житті» [38, с. 3]. Значне місце у цьому 
процесі автор відводить соціокультурним, етнонаціональним 
факторам, а саме: появі неформальних громадських організацій, 
виникненні «національної контреліти та її появі в державних 
структурах різних рівнів», релігійному ренесансі, поверненню 
історичної правди і пробудженню національних почуттів широких 
кіл громадськості [38, с. 4]. 

Більш комплексно і розгорнуто до цих питань підійшов автор-
ський колектив шеститомної «Політичної історії України. ХХ сто-
ліття». Зокрема, у шостому томі вони піддали глибокому аналізу 
складний шлях українського суспільства від «тоталітаризму до 
демократії», від переконаності радянського керівництва в «непо-
хитності тоталітарного комуністичного режиму, його досконалості» 
і, відповідно, запереченні (відкиданні) самої думки про трансфор-
мацію політичної системи, «до поступової деградації комуніс-
тичної системи й розчарування в ній не лише дисидентів, а й її до 
того вірних адептів, … тяжкого і болісного пошуку незалежною 
Україною нової моделі свого суспільного життя, принципів полі-
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тичної й національної інтеграції» [39, с. 7, 10]. При цьому автори 
зазначеної роботи, приділивши головну увагу проблемам політич-
них трансформацій українського суспільства як у період перебудови, 
так і в часи активного державного будівництва, звернули увагу не 
лише на соціокультурні трансформації, а й їхній етнополітичний 
контекст. У розділі з промовистою назвою «Націотворення» роз-
крито процес формування правової бази етнонаціональної політи-
ки Української держави, практичні кроки її виконавчих органів до 
«гармонізації стосунків між центральною владою, національною 
більшістю і національними меншинами, до міжетнічної інтеграції 
в напрямі формування поліетнічної й полікультурної нації, в якій 
було б на рівноправній основі забезпечено відродження й державо-
творче самовизначення та утвердження титульного етносу, а також 
відродження й культурний розвиток національних меншин, повне 
забезпечення їхніх колективних прав, як і громадських прав їхніх 
представників» [39, с. 571–572]. При цьому вони звертають увагу 
на такі складові соціокультурних трансформацій, як освіта, релігія, 
мова, вказуючи, що усі вони в Україні мали «етнокультурне й 
політичне забарвлення». 

Підводячи підсумки цього ґрунтовного дослідження, його 
автори підкреслють, що український цивілізаційний вибір, в основі 
якого лежать трансформаційні процеси, які переживає Україна, 
зумовлені «колізіями посттоталітарного розвитку політики, 
економіки й культури, зіткненнями влади і опозиції, ідеології і 
буденної свідомості, релігії і атеїзму, науки і псевдонауки, що 
надає цьому вибору драматичного й переважно кризового 
характеру». При цьому вони застерігають, що «цивілізаційне 
роздоріжжя, на яке вийшла Україна, зберігається в головах і 
політиків, і звичайних громадян, що позначається на їхніх діях, які 
часом створюють небезпеку для України» [39, с. 676]. Проте ця 
робота закінчується кінцем 1990-х рр., і тому її автори не в змозі 
були дослідити драматичні події 2000-х рр. та їхній вплив на 
трансформаційні процеси в Україні. 

Логічним продовженням і доповненням попередньої роботи є 
колективна монографія українських політологів та істориків «Україна: 
політична історія. ХХ – початок ХХІ ст.», в якій поряд із аналі-
зом трансформаційних процесів, започаткованих «перебудовою» і 
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становленням української незалежної держави, значна увага приді-
лена проблемам формування «поліетнічної української нації» як 
важливому етнополітичному чиннику соціокультурних транс-
формацій у сучасній Україні та впливу на них «помаранчевої 
революції» [40, с. 972–990]. 

Зверталися до цієї проблематики й інші науковці. Зокрема, 
Я. Калакура, О. Рафальський, М. Юрій підготували ґрунтовне до-
слідження, в якому показали місце і роль української культури в 
європейському та світовому цивілізаційному і культурному про-
сторі, вплив на неї сучасних євроінтеграційних і глобалізаційних 
процесів, а також спротив, який чинить українське суспільство 
російській культурній, медійній і духовній експансії [41]. 

У монографії «Етнополітична культура в Україні: реалії та 
виклики часу» колектив авторів, враховуючи «розколотість» куль-
турного простору України, різноспрямованість політичних орієн-
тацій, приділив певну увагу соціокультурним трансформаціям, які 
відбуваються в нашій державі на шляху переходу від тоталітар-
ного до громадянського суспільства [42]. 

Звернули політологи увагу і на такий важливий елемент 
соціокультурного життя, як релігія та вплив на неї етнополітич-
ного чинника. Зокрема, в колективній монографії «Релігійний чин-
ник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України» 
на великому емпіричному матеріалі проаналізовано можливості та 
обмеження залучення релігійного чинника до процесів формування 
української політичної нації, громадянського суспільства, демокра-
тичної і функціональної держави. Особлива увага звертається на 
інструментальне використання релігійного чинника у суспільно-
політичних процесах у рамках національного наративу і концепту 
«національної держави». Піддається аналізу потенціал етноконфе-
сійних спільнот України до інтеграції в український соціум та 
формування українських громадсько-політичних лояльностей, 
особливості суспільно-релігійних відносин, а також глобалізаційні 
виклики, пов’язані із входженням України до світового релігійного 
простору [43]. В. Войналович і Н. Кочан дослідили роль і місце 
релігійного чинника в етнополітичних процесах на території Донбась-
кого регіону України в його історичному минулому та сучасному, 
розкрили специфіку взаємодії релігійного й етнічного чинників у 
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формуванні регіональної ідентичності на різних етапах розвитку 
регіону, еволюцію функціонального навантаження на релігійний 
чинник у цих процесах [44]. 

Політичні акспекти трансформаційних процесів і їхній вплив 
на соціокультурну сферу України досліджували авторські колекти-
ви під керівництвом В. Солдатенка [45] і Ф. Рудича [46]. 

Наприкінці 1990-х рр. саме етнополітичному чиннику соціо-
культурних трансформацій сучасної України приділила увагу 
Л. Нагорна. Однією з перших робіт, в якій вона почала дослід-
жувати цю проблематику, була «Політична культура українського 
народу: історична ретроспектива і сучасні реалії», яка побачила 
світ у 1998 р. У ній авторка, проаналізувавши соціокультурний 
ракурс політичної культури населення України, доходить виснов-
ку, що «головними домінантами української соціокультурної 
ситуації є невизначеність і нестабільність» [47, с. 259]. Науковець 
намагається визначити причини такого стану, вказуючи, що 
«постійний брак коштів на освіту, науку, культуру гальмує про-
цеси модернізації і самоідентифікації, перешкоджає соціокультур-
ному «самовизначенню». Рух навмання і навпомацки не дає змоги 
успішно розв’язувати проблему осучаснення традиційних цін-
ностей, забезпечити інформаційну мобільність, створити надійні 
імпульси самоорганізації» [47, с. 259–260]. З цього авторка робить 
висновок, що «Україні конче потрібна власна теорія політичної 
нації, детально розроблена в національно-територіальному, націо-
нально-державному, національно-етнічному аспектах, і стратегія 
руху у напрямі до її створення» [47, с. 261]. 

Логічним продовженням дослідження соціокультурної про-
блематики є інша робота Л. Нагорної – «Соціокультурна іден-
тичність: пастки ціннісних розмежувань», в якій авторка розкриває 
місце і роль соціокультурних ідентичностей (етнічних, територі-
альних, професійних, гендерних, релігійних) у розвитку сучасного 
соціуму, трансформаційних процесах. Вона аргументовано дово-
дить, що проблему ідентичності потрібно розглядати у контексті 
соціокультурних трансформацій і пошуку моделей самоідентифі-
кації. При цьому вона звертає увагу на ризики і небезпеки, які 
загрожують соціокультурній трансформації українського суспіль-
ства. Однією з головних є «травмована історична пам’ять» [48]. 
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Надзвичайно цікавою є інша робота Л. Нагорної – «Політична 
мова і мовна політика: діапазон можливостей лінгвістичної політи-
ки». У ній науковець доводить, що мова, мовна політика є важли-
вим елементом соціокультурних трансформацій. Адже «за самою 
своєю суттю вона є не стільки інструментом пізнання, скільки 
важелями конструювання соціальної реальності – навіть безвідносно 
до суб’єктивних бажань політичних акторів». При цьому вона 
виконує не лише «комунікативну і символічну», а й «ідентифіка-
ційну, естетичну, номінативну, культуротворчу функції» [49, с. 4]. 

Дещо з іншого боку до трансформаційних процесів у сучасній 
Україні підійшов В. Котигоренко. В монографії «Етнічні протиріччя 
і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт» він пору-
шив надзвичайно цікаву проблему етнічних протиріч і конфліктів, 
що виникають на шляху трансформації суспільства і держави в 
Україні. Автор вважає, що трансформаційні процеси привели до 
«зміни в статусі українців та інших етнічних спільнот і їхньої 
мовно-культурної взаємодії, зростання індивідуального і групового 
етнонаціонального самоусвідомлення громадян та їхньої диференці-
ації за ознаками прихильності різним цивілізаційним пріоритетам 
і векторам міждержавних та міжнародних взаємин» [50, с. 477]. 
Учений доходить висновку, що не без помилок і пробуксовок в 
Україні все ж «відбувається становлення суспільної моделі, спри-
ятливої для формування й усталення громадянської ідентичності 
поліетнічного населення держави, узгодження культурних та інших 
інтересів титульного українського етносу з інтересами українських 
росіян і носіями російськомовної культури» [50, с. 477–478]. Час 
підтвердив цей висновок В. Котигоренка. Адже російському агре-
сору, який веде сьогодні проти України війну, не вдалося роз-
колоти українське суспільство за національною ознакою. На 
захист її незалежності піднялися не лише українці, а й росіяни, 
представники інших народів, які мешкають в Україні. 

Потрібно зазначити, що українські політологи приділили 
значну увагу дослідженню регіональних особливостей етнополі-
тичного контексту соціокультурних трансформацій в Україні. Так, 
у монографії «Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особ-
ливості» колектив авторів досить детально розкрив історичні умо-
ви формування політичних, економічних, соціальних, демографіч-
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них, культурних, конфесійних та інших аспектів етнополітичної 
регіоналізації суспільного простору України. Показав головні тен-
денції сучасної етнополітичної динаміки українського соціуму та 
його регіональних сегментів, роль держави в оптимізації етнонаці-
ональних відносин, національно-громадянській консолідації полі-
тичного, поліетнічного, поліконфесійного, полікультурного загалу 
населення країни [51]. 

Досліджували науковці й історію, і сучасну динаміку етно-
політичних процесів в окремих регіонах України (Крим, Закар-
паття, Донбас). При цьому значна увага приділялася особливостям 
протікання на цих територіях соціокультурних трансформацій, що 
мали місце на шляху від тоталітаризму до демократичного су-
спільства [52; 53; 54] 

Крім монографічних досліджень, політологи присвятили про-
блемам трансформації сучасного українського суспільства низку 
статей. Більша частина з них присвячена дослідженню політичних 
трансформацій сучасної України. Надзвичайний інтерес викли-
кають праці, присвячені методологічним аспектам дослідження 
трансформаційних процесів у посткомуністичних країнах Східної 
Європи. Зокрема, ці питання порушує М. Рябчук [55; 56]. 

Проте є статті, що безпосередньо присвячені питанням со-
ціокультурної трансформації. Серед них варто виділити роботи 
Л. Нагорної, О. Заремби, О. Федоренка [57; 58], які досліджують 
модернізаційний дискурс ідентичності. Вплив суспільно-політич-
них, соціокультурних трансформацій на етнічну, етнопрофесійну 
структуру населення розкривають Н. Макаренко [59] і Л. Ковач [60]. 
Надзвичайно цікавою є стаття О. Михайлової, в якій авторка 
намагається дослідити місце і роль блогосфери в соціокультурних 
трансформаціях у сучасній Україні [61]. 

Низка український політологів розглядали різні аспекти соціо-
культурних трансформацій, що відбуваються в сучасній Україні на 
фоні інших держав. Зокрема, М. Волосевич досліджував вплив 
релігійного фактора на суспільно-політичні трансформації в сучасній 
Росії [62], С. Білошицький розкриває вплив міграційних процесів у 
провідних країнах ЄС на соціокультурні трансформації [63]. 

Не оминули українські політологи увагою і трансформаційні 
процеси, що відбуваються в постсоціалістичних і пострадянських 
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країнах. Зокрема, Д. Ткач, який певний час працював послом 
України в Угорщині, досить ґрунтовно досліджував суспільно-
політичні трансформації у цій центральноєвропейській державі. 
При цьому значна увага приділялася формуванню інститутів 
громадянського суспільства, процесам творення нової, сучасної 
політичної еліти, які є рушійними силами трансформаційних 
процесів [64]. При цьому він прагнув показати їх у контексті 
демократичних перетворень в інших постсоціалістичних країнах 
Центральної та Східної Європи [65]. 

Звернули увагу українські науковці й на досвід інших пост-
соціалістичних країн [66; 67]. У цих роботах досліджувалися кон-
кретні кроки щодо європейської та євроантлантичної інтеграції, 
побудова в них демократичних політичних інститутів, формування 
національної політичної та економічної еліти, розвиток громадян-
ського суспільства. Як правило, спираючись на досвід цих держав, 
науковці намагалися запропонувати свої рецепти для реформуван-
ня українського суспільства. 

Надзвичайно цікавим є дослідження Г. Зеленько, яка у 2003 р. 
опублікувала монографію ««Навздогінна модернізація»: досвід 
Польщі та України». Цінність цієї роботи полягає в тому, що 
авторка не лише намагається розкрити сутність змін, які відбулися 
в Україні з часу набуття нею незалежності, а й у тому, що це 
робиться через порівняльний аналіз з успішною трансформацією 
польського суспільства. Науковець наголошує, що «першочер-
говою і визначальною є модернізація політична» [68, с. 198], але 
«універсального рецепту щодо послідовності її проведення бути не 
може. У будь-якому разі вирішальними чинниками модернізації є 
соціокультурний, економічний і політичний рівень розвитку соці-
уму тієї чи іншої держави» [68, с. 22]. Тобто, роблячи акцент на 
політичних трансформаціях, Г. Зеленько вказує на важливість 
соціокультурних змін і намагається розкрити їхню сутність. Так, 
вона вважає, що «у соціальній сфері в процесі модернізації 
відбувається розподіл функціональних ролей, що виконують різні 
індивіди в суспільстві: розподіл між обов’язками в суспільному 
виробництві, політиці, сім’ї, розподіл приватного і публічного 
життя тощо. У культурній сфері відбувається суттєва трансформа-
ція традиційних цінностей, секуляризація освіти, утверджується 
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багатоманітність течій у науці, релігійний плюралізм, бурхливо 
розвиваються засоби комунікації» [68, с. 21] 

Г. Зеленько обґрунтовано доводить, що в посткомуністичних 
країнах, у тому числі й в Україні, реалізується модель «навздо-
гінної модернізації». При цьому авторка попереджає, що «навздо-
гінна модернізація» таїть у собі багато ризиків і небезпек, здатних 
спотворити соціокультурну сферу держави [68, с. 26–27]. 

Потрібно зазначити, що у 5-му розділі авторка виділяє підроз-
діл під промовистою назвою «Соціокультурна сфера та тенденції 
розвитку громадянського суспільства України та Польщі», що 
повинно було б наблизити її до аналізу соціокультурних транс-
формацій і розкриття їхнього впливу на розвиток громадянського 
суспільства. Проте в монографії ми бачимо лише посилання на 
важливість «формування гнучкої і динамічної соціальної струк-
тури, насамперед – середнього класу», для модернізації суспіль-
ства [68, с. 168]. Тобто авторка залишає поза своєю увагою цей 
важливий аспект модернізації посттоталітарного суспільства. 

Згодом Г. Зеленько підготувала роботу, в якій провела порів-
няльний аналіз трансформації тоталітарного суспільства в країнах 
Вишеградської групи та України. Проте як і в першій роботі, так і 
тут питання соціокультурних трансформацій у цих країнах лише 
означувалися [69]. 

Останнім часом в Україні з’явилася низка робіт, в яких пору-
шувала питання впливу націоналізму на трансформаційні процеси. 
Серед них варто виділити дослідження Г. Касьянова [70; 71], 
М. Беззуб’яка [72]. 

Значну увагу перебігу трансформації українського суспільства 
приділяли вітчизняні історики. Зокрема, вони зібрали чималий 
імперичний матеріал щодо трансформаційних змін в Україні в 
радянську добу, узагальнили його. При цьому певна увага приділя-
лася національним і соціокультурним чинникам. Серед їхніх робіт 
варто виділити дослідження Я. Грицака «Нарис Історії України: 
формування модерної української нації», в якому автор пропонує 
нову концепцію української історії модерної доби, показує вплив 
національного фактора на трансформаційні процеси в Україні 
протягом ХІХ – ХХ століття [73]. Цікавим є матеріал Я. Грицака з 
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промовистою назвою «Парадокси української модернізації», в якій 
вчений, аналізуючи розвиток українського суспільства в радянсь-
кій модернізаційній парадигмі, доходить висновку, що «совєтське 
керівництво впродовж 1920 – 1970-х років, з одного боку, змодер-
нізувало українське суспільство, спричинивши появу української 
адміністративної еліти, технічної інтелігенції та інших соціальних 
груп, яких бракувало в ХІХ ст., а з другого – шляхом терору й 
русифікації свідомо перешкоджало просуванню українців вгору 
соціальною драбиною, тим самим сіючи зерно майбутнього ро-
сійсько-українського національного конфлікту» [2, с. 54]. Звер-
таючись до сучасних трансформаційних процесів в Україні, 
Я. Грицак підкреслює важливість національної ідеї і вважає, що в 
сучасній Україні «головне протистояння відбувається не між 
«українською» та «російською» ідеями в їх чистому вигляді, а між 
різними варіянтами українського проєкту – україномовного (укра-
їнського етнічного), російськомовного (малоросійського), совєт-
ського тощо» [2, с. 60]. 

Історичному осмисленню процесів, які відбувалися в Україні 
у 1991–2007 рр., присвятив свою роботу Г. Касьянов [74]. У ній 
зібраний значний емпіричний матеріал, який дозволяє показати 
трансформації політичної системи України, становлення структур 
державної влади, формування нації, проблеми прав громадян, транс-
формацій в економічному житті, соціальній, культурній сферах. 

Розвиток української держави у проміжку 1991–2000 рр., як 
своєрідний підсумок першого десятиліття державотворення, до-
сліджують С. Кульчицький і Б. Параховський [75]. 

Загальновідомо, що сучасний перебіг соціокультурних транс-
формацій в Україні багато в чому зумовлений її тоталітарним 
минулим і тими практиками, що використовувалися комуністич-
ним режимом для формування «нової людини». Тому цікавими для 
осмислення стартових позицій сучасних трансформацій є роботи 
С. Маркової, яка на значному емпіричному матеріалі розкриває 
суспільно-політичні трансформації в українському селі в період 
становлення комуністичної, тоталітарної системи [76; 77] 

Проблемам радянської модернізації «пізнього сталінізму і 
хрущовської доби» присвятили свою роботу науковці Інституту 
історії України [78]. 
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Наведений вище матеріал свідчить, що ще у 1990-х рр. 
українські науковці, досліджуючи соціокультурні трансформації 
посттоталітарного суспільства, взяли на озброєння міждисциплі-
нарний підхід. Одними з перших ці питання почали досліджувати 
соціологи, які значну увагу приділили вивченню еволюції 
суспільного життя України, його соціокультурних характеристик. 
Вони дійшли висновку, що соціокультурна, економічна і політична 
сфери розвиваються за своїми сценаріями, за своєю логікою, 
залишаючись один для одного «середовищем змін». 

Не оминули зазначену проблематику і соціальні філософи. 
Вони досліджували теоретико-методологічні проблеми соціокуль-
турних трансформацій і соціальних явищ і процесів у суспільстві, 
що трансформується. Проте автору не вдалося виявити чіткого 
визначення такого поняття, як соціокультурні трансформації. Поза 
їхньою увагою залишилася сама система культури та зміни, що 
відбуваються в її складових частинах. 

Досить активно над проблемами соціокультурних трансфор-
мацій посттоталітарних суспільств у цілому й українського, 
зокрема, працювали вітчизняні політологи. Вони активно дослід-
жували вплив політичних процесів на загальні тенденції соціо-
культурних трансформацій на шляху України від тоталітаризму до 
демократії. Значну увагу приділили вивченню релігійному аспекту 
і регіональним особливостям етнополітичного контексту соціо-
культурних трансформацій в Україні. Цікавими є спроби вітчиз-
няних політологів розкрити сутність змін, що відбуються в сучасній 
Україні через порівняльний аналіз з успішною трансформацією 
східноєвропейських країн, які досить успішно пройшли шлях від 
тоталітарного суспільства до демократичного, і, маючи не набага-
то кращі стартові можливості, залишили нас далеко позаду. 

Історики зібрали значний емпіричний матеріал, який відобра-
жає трансформаційні зміни в Україні в радянську добу, й узагаль-
нили його. 

Разом з тим, недостатньо уваги було приділено дослідженню 
таких аспектів соціокультурних трансформацій, як мовний, освіт-
ній, їхнього етнополітичного контексту. Фактично поза увагою 
дослідників залишилися соціокультурні трансформації, спрямовані 
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на зміну соціального статусу та способу життя окремих соціальних 
груп. Тобто, є ще над чим працювати. Тим більше, що в сучасних 
умовах, як підкреслює М. Рябчук: «Україні доводиться братися за 
навздогінну модернізацію в умовах війни, тобто воювати фактично 
на двох фронтах, зовнішньому і внутрішньому. Це істотно усклад-
нює весь процес, але й дає водночас активнішій, свідомішій, відпо-
відальнішій частині населення додатковий стимул для мобілізації та 
цілеспрямованих дій» [56, c. 40–41]. Зрозуміло, що це буде ставити 
перед науковцями, в першу чергу політологами, нові завдання. 
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Віталій Перевезій 
 

ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ЦЕРКОВ  
У ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 
Залучення церков до політичних процесів розглядається 

науковцями всього світу як багатогранна проблема. Політичний 
іслам, християнська демократія континентальної Європи, 
електоральна участь протестантів США, специфіка церковно-
державних відносин у різних країнах, роль релігійних центрів у 
боротьбі за владу на національному та міжнародному рівні – ось 
неповний перелік аспектів, які розроблялися зарубіжними дослід-
никами. Значна група праць присвячена особливостям участі 
церков (у т. ч. і православних) у політиці Радянського Союзу та 
посткомуністичних східноєвропейських країн, зокрема Росії та 
України. У статті проаналізовано англомовний масив наукових 
текстів з цієї тематики та зроблено спробу їх структуризації. 

Ключові слова: релігія, церква, політична участь, наукові 
дослідження. 

Vitalii Perevezii. Political participation of churches in the 
foreign scientific research. The article deals with the involvement of 
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churches in political processes which is considered by scientist around 
the world as a multi-faceted problem.Political Islam, Cristian 
democracy of continental Europe, electoral participation of protestants 
in the USA, the specificity of church-state relations in different 
countries, the role of religious centres in the struggle for the power at 
the national and international levels – this is an incomplete lists of 
aspect that were examined by foreign researchers. It is worth noting the 
presence of scientific papers that focus on the features of churches’ 
participation in the policy of the Soviet Union and Eastern European 
communist countries, including Russia and Ukraine. The article 
analyses the scientific texts and makes an attempt their structuring. 

Key words: religion, church, political participation, research. 
 
Аналіз англомовного наукового дискурсу проблеми політизації 

релігії, здійснений у цій роботі, не претендує на вичерпність. 
Автор поставив мету окреслити основні тенденції у західній 
політичній науці щодо заданої проблематики. Зважаючи на те, що, 
по-перше, процес політизації релігійного поля має власну специ-
фіку, багато в чому зумовлену особливістю політичної системи тієї 
чи іншої країни, чи групи країн, і, по-друге, комплексні англомовні 
наукові дослідження цього феномену торкаються лише певних 
країн або ж регіонів, ми обрали таку структуру дослідження, яка 
передбачає територіальний підхід до вирішення поставленого 
завдання. Перш за все, ми зосередили увагу на проблемі політич-
ної участі релігійних організацій у Сполучених Штатах Америки, 
зважаючи як на специфіку американської політичної моделі, так і 
наявність широкого масиву наукових робіт із заданої теми; далі 
було зроблено спробу аналізу англомовного дискурсу проблеми 
політизації релігійного поля в країнах Західної й Східної та Цент-
ральної Європи. Й, нарешті, останню частину роботи приурочено 
країнам пострадянського простору, зокрема, й Україні. 

США 
Дослідження проблеми політичної участі релігійних організацій 

представниками політичної науки було започатковане у 60-х рр. 
минулого століття у США. Чи не вперше ця тема зазвучала у мате-
ріалах «Конференції з науки, філософії та релігії у їх стосунку до 
демократичного способу життя» (29 серпня – 1 вересня 1960 р.), за 
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редакцією Г. Лассвела. Автори наукового збірника зверталися до 
гуманістичних можливостей великих релігійних традицій у часи, у 
які, за цитатою із заключної статті Р. Арона, «політична дія опини-
лася у тіні атомного апокаліпсису» [1]. 

Звернення до проблеми політизації релігійного поля збіглося з 
часом, коли в американській політичній науці набував нового 
звучання неовеберіанський підхід, згідно з яким вірування людей є 
глибоко закладеним елементом культури, яка, хоча і відмінна у 
різних суспільствах, однак, тим не менше, може служити основою 
для узагальнень на зразок «протестантської етики» М. Вебера. 
Таким підходом, зокрема, керувався під час написання книги 
«Релігія і політичний розвиток» Д. Сміт, аналізуючи можливості 
католицизму, ісламу, індуїзму та буддизму для генерування 
релігійних ідеологій соціальних змін [2]. Із середини 70-х рр. 
опубліковано низку історико-філософських та порівняльно-істо-
ричних досліджень впливу діяльності церков на політику в США. 
Предметом аналізу, насамперед, стали суспільні цінності, які попу-
ляризують християнські церкви. Дж. Річлі [3; 4] та Р. Ньюгауз [5] 
дійшли висновку, що релігійні вірування є фундаментальним 
елементом політичної культури громадян і, загалом, американської 
демократії. Р. Фоулер [6] та К. Вальд [7] вважали політичну 
активність представників релігійних організацій збалансовуючим 
фактором американської ліберально-демократичної індивідуалі-
стичної суспільно-політичної моделі. П. Лопатто довів кореляцію 
між використанням релігійної риторики в американських прези-
дентських кампаніях та результатами виборів. Він обґрунтував 
теоретичне положення про те, що релігійні цінності є базовими в 
процесі електорального вибору, пояснюючи це тим, що релігійна 
соціалізація є глибшою за політичну і передує їй [8]. Тенденція 
досліджень зв'язків між догматичними настановами різних церков 
та їх політичною позицією продовжилася в ХХІ ст. Зокрема, 
Б. Старкс та Р. Робінсон розрізняють два виміри таких позицій: 
перший з них зосереджений на ранжуванні церковних доктрин та 
публічної риторики релігійних лідерів від ортодоксальних до 
модернізаційних; другий вимір заснований на політичних діях з 
лобіювання консервативної чи ліберальної політики, незалежно від 
доктринальної специфіки [9]. 
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Американські вчені дуже уважно спостерігають за політичною 
ідентичністю конфесій і навіть їх окремих лідерів. Прикладом може 
стати робота Е. Робінсона, виконана на базі університету штату 
Алабама, в якій розглянуто постать протестантського пастора 
М. Кібла [10]. 

У полі зору американської політичної науки проблема політи-
зації релігії завжди розглядалася крізь призму аналізу формальних 
інститутів, вироблених американським суспільством для розмежу-
вання держави і церкви. Англійське поняття «wall of separation» 
(дослівно перекладається як «стіна розмежування»), яке вжив 
президент Томас Джеферсон у своєму відомому листі 1802 р. до 
Асоціації баптистів м. Денбері, лаконічно окреслює суть амери-
канського вибору моделі взаємовідносин церкви і держави. В аме-
риканській політичній науці зберігається давня традиція дослід-
ження техніки та інструментарію втілення цієї політики. Зокрема, 
В. Петерсон вивчав роль Федерального уряду США у реалізації 
державної політики у релігійній сфері [11], а Д. Феар проаналізував, 
яку роль у непорушності американської «стіни розмежування» 
відіграє Верховний Суд США [12]. Комплексний аналіз державно-
церковних відносин у США спробував здійснити Д. Воулф [13]. 

Новий етап досліджень американського феномену взаємодії 
церкви і держави продовжився на поч. ХХІ ст. Детальний історич-
ний аналіз боротьби за впровадження першої поправки Консти-
туції США (набрала чинності 15 грудня 1791 р. і була частиною Білля 
про права, гарантуючи, що Конгрес США не буде видавати закони, 
що порушують загальні свободи громадян (свободу релігій, слова, 
преси, зборів, звернень тощо)) здійснили П. Гембургер [14] та 
Дж. Райт [15], які, зокрема, зосередили увагу на протистоянні 
американської держави у цьому питанні з баптистами та 
католиками. Правовий аспект означеної проблеми досліджено у 
роботах Д. Дрейкмана [16] та Б. Ледевітца [17]. Емпіричною базою 
цих досліджень були рішення Верховного Суду США, що стали 
прецедентною базою для визначення місця церкви у суспільно-
політичному житті країни. 

З іншої боку, деякі дослідники вказують на те, що принцип 
«стіни розмежування» не завжди функціонує в американському 
суспільстві. Так, М. Оуенс, дослідивши специфіку взаємодії релі-
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гійних і політичних агентів у Нью-Йорку, зафіксував співпрацю 
негритянських церковних спільнот з урядом, включно з фінансовою 
допомогою з боку держави [18], а Дж. Мак Хаґ виявив, що далеко 
не у всіх американських штатах дотримано принцип розмежування: 
наприклад, у Конституції Юти закріплено особливий статус 
мормонів [19, с. 176]. 

Одним з пріоритетних напрямів досліджень представників 
американської політичної науки була й залишається проблема 
електоральної участі духовенства та віруючих. 

Однією з перших робіт такого плану стала стаття Б. Донех’ю, 
у якій він проаналізував унікальну, за його словами, президентську 
кампанію 1972 р., в якій Р. Ніксон та його опонент Дж. Мак Ґуверн 
незвично часто зверталися у своїй передвиборчій риториці до 
релігійних символів, що, зрештою, на думку автора, мало безпосе-
редній вплив на результати виборів [20]. Політичну участь релігійних 
організацій у період президентства Р. Рейгана вивчав К. Томп-
сон [21; 22]. М. Сандовал досліджував процеси політичної мобілізації 
у середовищі іспаномовних католиків (переважно мексиканського 
походження) [23]. 

Ключову роль релігійних переконань у процесі політичного 
вибору довело національне опитування «Нове християнське 
право» (1983) [24], а також інтерв’ювання на цю тему 80 кон-
гресменів, здійсненого П. Бенсоном та Д. Вільямс у 1986 р. [25]. 
К. Бетті та О. Вальтер підготували науковий проект, що базувався 
на інтерв’юванні двохсот священнослужителів десяти найбільших 
американських деномінацій, здійсненого влітку 1983 р. в Нью-
Йорку [26]. Автори ґрунтовно проаналізували рівень залучення 
представників церков до виборчих кампаній, диференціювавши 
його на шість рівнів: а) повна неучасть; б) участь у голосуванні; 
в) агітація; г) фінансова підтримка; д) присутність на з’їздах, збо-
рах, мітингах; е) безпосередня робота у виборчих штабах. Вияви-
лося, що священнослужителі є значно активнішими, ніж звичайні 
громадяни США. У той час як в цілому по країні участь громадян 
у голосуваннях становила 71,3%, то серед священнослужителів 
цей показник становив 92%. Переконувати інших та агітувати 
намагалися більш ніж половина опитаних представників релігійних 
організацій, у той час як лише 36,1% громадян вдавалися до таких 
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дій. Участь у публічних заходах та у роботі виборчих штабів для 
священнослужителів виявилася втричі вищою, ніж для звичайних 
громадян (20,2% проти 7,5% і 10,1% проти 3,6%, відповідно), 
показник фінансової підтримки – вчетверо (27,1% проти 
5,9%) [26, с. 137]. Таким чином, К. Бетті та О. Вальтер здобули 
конкретні емпіричні дані, що засвідчили міру та форми полі-
тичної участі священнослужителів США. 

Дж. Геммонд докладно, на рівні монографічного дослідження, 
прослідкував реакцію (у тому числі електоральну) представників 
консервативного сегмента американського протестантизму на дер-
жавну політику легалізації абортів та гомосексуалізму [27]. Полі-
тичну активність протестантських конгрегацій США також дослід-
жував П. Джуп [28]. Щоправда, навівши багато кількісних даних про 
тематику, форми, частоту, місце проведення публічних виступів 
священнослужителів, автор не вдається до концептуалізації власних 
висновків і завершує їх риторичним запитанням про те, чиї інтереси 
представляє така діяльність [28, с. 219]. 

У роботі Дж. Кейна, С. Крейґа та К. Вальда на основі двох 
телефонних опитувань, проведених до і після президентської кампа-
нії 2000 р., було оцінено реакцію громадської думки штату Флорида на 
висунення віце-президентом (від кандидата А. Ґора) представника 
єврейської общини Дж. Лібермана [29]. Автори виявили збільшення 
кількості виборців із антисемітськими поглядами: під час першого 
опитування їх було лише 3%, у той час як під час другого – 11%, 
що свідчило, на їхню думку, про зростаючу динаміку прихованих 
расистських настроїв [29, с. 291]. 

Відстеживши результати голосувань під час президентських 
виборів 2000, 2004 та 2008 рр., Дж. Джіла та Дж. де Фронцо дохо-
дять висновку, що перемога 2008 року Б. Обами, претендента від 
Демократичної партії, вирішальним чином була зумовлена його 
антивоєнною риторикою, яка забезпечила голоси сімох штатів, 
майже половину населення яких становить традиційно республі-
канський електорат протестантської деномінації євангелістів. За 
обставин, коли проблема війни і миру не була актуальною, канди-
датам-демократам А. Ґору в 2000 р. та Дж. Керрі у 2004 р. не вдалося 
схилити на свій бік ці штати, а разом із тим й перемогти у прези-
дентській кампанії [30]. 
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Дж. Беннета проаналізував електоральні преференції церков 
США під час президентських виборів 2012 р., порівнявши їх з 
результатами попередньої кампанії [31]. 

Можливості застосування американського досвіду державно-
церковних відносин іншими країнами досліджував колектив авто-
рів на чолі з Р. Феттоном та Р. Рамазані [32]. Вони продемонстру-
вали, як принцип розмежування церкви і держави впроваджено у 
деяких країнах Європи, Північної Африки, Близького та Середнього 
Сходу. Штрихи до пояснення складних процесів у сфері церковно-
державних взаємин додали деякі понаднаціональні компаративи. 
М. Драєссен, використовуючи Міжнародний звіт уряду США про 
релігійну свободу в світі у 2003 р. та бази даних Freedom House, 
довів, що розвиток демократичних свобод не залежить від моделі 
державно-церковних відносин [33]. У цьому ж контексті вплив 
релігії на політичну поведінку розкривають К. Ґіртс у порівняльно-
му дослідженні ісламу в Марокко та Індонезії [34]; Р. Бланкарт, 
демонструючи специфіку соціальних комунікацій у мексикан-
ському суспільстві [35]; Л. Ньюленд, вивчаючи роль релігії як 
інструменту маніпуляції в руках військової хунти на прикладі 
Фіджі [36]; Дж. Пейден на матеріалі нігерійського міста Кано [37]. 
В одному з останніх досліджень Е. Каракос та Б. Баскан виявили, 
що підтримка населенням процесів секуляризації і зменшення 
впливу релігійних лідерів на політику є обернено пропорційною до 
зростання нерівності, причому зі збільшенням ефекту для менш 
забезпечених верств [38]. 

Західна Європа 
Услід за дослідженням проблеми політичної участі церков у США 

почали з’являтися схожі роботи у матеріалах Західної Європи. 
Однією з перших таких праць стало дослідження В. Мак Хей-

ла [39] «Релігія і електоральна політика у Франції». У цій статті на 
основі даних соціологічного опитування, проведеного у Франції 
1967 р., автор аналізує специфічне ставлення різних конфесійних 
груп французького суспільства до проблеми політичної участі 
церков. В. Мак Хейл показав, що серед регулярно практикуючих 
католиків 81% висловився за участь церкви у політиці і лише 5% – 
проти, серед атеїстів ці показники становили, відповідно, 18% і 
63%. Водночас, окрім католиків, які відвідують церкву щотижня, 
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дослідник виокремив ще дві групи: «сезонні» католики, які бувають 
у церкві декілька разів на рік, та непрактикуючі, які взагалі не 
ходять до церкви. Показники підтримки / непідтримки участі като-
лицької церкви для цих груп респондентів, відповідно, становлять 
56% (підтримують) і 20% (не підтримують) та 40% і 43% [39, с. 299]. 
Таким чином, В. Мак Хейл одним з перших показав на прикладі 
Франції, що питання ролі церкви у політичному житті залежить від 
рівня релігійності громадян: чим вищий рівень релігійності, тим 
вищий рівень підтримки ідеї політичної залученості церкви. 
Громадяни з нижчим рівнем релігійності виявляли схильність до 
обмеження політичної ролі церкви та акцентування своєї уваги на 
інших темах (наприклад, у тогочасній Франції – підтримці / не-
підтримці голлізму) [39, с. 310]. Еволюцію політичних поглядів 
іспанських католиків описав Х. Лінц [40]. Релігійно-секулярний 
вимір політики Ізраїлю простежено колективом науковців на чолі з 
С. Сандлером [41]. 

Однією з ключових проблем європейської політики, а отже, й 
предметним полем політичної науки у другій половині ХХ століття 
був етнорелігійний конфлікт у Північній Ірландії, який актуалізу-
вав проблему участі церков у європейській політиці. Одним з пер-
ших досліджень ролі релігійного фактора цього конфлікту стала 
робота Б. Ґірвіна [42], присвячена проблемі модернізації Ірландії у 
ХХ ст. Автор виявив, що попри законодавчі зміни секуляризацій-
ного характеру (починаючи з ратифікації Конституції 1937 р.) 
релігійний чинник в ірландській політиці відігравав усе більшу 
роль, що, зрештою, призвело до того, що конфлікт перекинувся з 
політичної в етноконфесійну площину. Д. Гемптон розглядав про-
блему британсько-ірландських взаємин крізь призму розвитку ре-
лігійної ідентичності учасників цього непростого політичного діа-
логу. Автор здійснив детальний ретроспективний аналіз етнічних, 
економічних, конфесійних та культурних факторів, які становлять 
ольстерську проблему [43]. Л. Фуллер аналізує роль Католицької 
церкви у політичному житті Ірландії ХХ ст., активна політична 
позиція якої не змогла перешкодити впливу активної секуляри-
заційної кампанії в мас-медіа на ірландське суспільство, а також 
проведенню референдуму 1972 р. про вилучення з Конституції 
1937 р. положення про особливий статус церкви [44]. 
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Феномен християнсько-демократичного руху, що набув стрім-
кого розвитку у повоєнній Європі, не міг не викликати жвавого 
інтересу дослідників. Однією з перших політологічних праць у 
цьому напрямі стала монографія К. Уорнер, у якій з позицій теорії 
раціонального вибору детально проаналізовано діяльність Католиць-
кої церкви у повоєнних Італії, Франції та Німеччині, спрямовану на 
співпрацю з політичними партіями християнсько-демократичної 
орієнтації. К. Уорнер виявила значно вищий рівень впливу та 
мобілізаційних можливостей РКЦ в Італії, ніж у Франції, а також 
підтримку Католицькою церквою Німеччини Християнсько-демо-
кратичного союзу, незважаючи на значні впливи, якими користу-
валися у ньому лютерани [45]. К. Кроуч зазначає, що підтримка 
Католицькою церквою консервативного табору європейської полі-
тики у повоєнні роки визначалася загрозами, які вона вбачала в 
атеїстичній марксистській доктрині соціалізму [46]. На її погляд, 
домінування християнсько-демократичних партій у Західній Європі 
було неочікуваним, оскільки до Другої світової війни вони стано-
вили незначну меншість [46, с. 97–98], проте подальший розвиток 
подій засвідчив здатність християнсько-демократичних та соціал-
демократичних партії до об’єднання зусиль у протистоянні 
агресивному секуляризму [46, с. 102]. Більш широко феномен 
християнської демократії проаналізували С. Каливас та К. ван 
Керсберґен [47]. Згідно з даними дослідників, сучасний християн-
сько-демократичний рух у Західній Європі очолюють півтора 
десятка політичних партій з 13 країн [47, с. 190]. Учені відзнача-
ють велику роль церков – насамперед Католицької – у формуванні 
та розвитку цього політичного сегмента європейської політики. 

Окрім емпіричних досліджень політичної участі релігійних 
організацій, представники європейської політичної науки продов-
жили традицію нормативістських досліджень, ретельно аналізуючи 
церковні доктрини на предмет їх соціально-політичної спрямова-
ності. Л. Ґріффін, на основі вивчення папських послань, енциклік 
та повчань, простежив формування офіційної соціальної доктрини 
Католицької церкви, відомої як «societas perfecta» («ідеальне 
суспільство») [48]. Детальний формально-правовий аналіз цієї 
доктрини здійснив А. Мейджерс [49]. Дослідник показав, що Като-
лицька церква не лише публічно декларувала власні погляди у 
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питанні церковно-державних відносин, а й фіксувала їх у своєму 
Кодексі канонічного права. Відштовхуючись від конкретних канонів 
і параграфів, А. Мейджерс проаналізував, як відбулося доповнення 
католицької доктрини положеннями про свободу церкви без втра-
ти основних ідей досконалої спільноти. ІІ Ватиканський Собор, 
який затвердив ці зміни, уникав терміна, «національна держава», 
вживаючи натомість дефініції «політична влада», «політична 
спільнота» та «громадянське суспільство», що, на думку автора, 
дозволило інституційно закріпити Католицькій церкві власну 
незалежність від держави [49, с. 13, 17]. 

Церковно-державні відносини у різних країнах мають власну, 
часто неповторну, специфіку, що сформувалася історично внаслідок 
складного переплетіння культурних, економічних та етнонаціо-
нальних чинників. Особливе місце у цьому симбіозі для більшості 
країн Північної Європи відіграли протестантські церкви. Британ-
ський дослідник Д. Ферґюсон, проаналізувавши взаємодію низки 
протестантських деномінацій з державною, дійшов висновку про те, 
що вони, окрім основоположної богослужбової функції, викону-
ють роль своєрідних шкіл громадянських чеснот, на які спирається 
демократія [50]. 

Специфічною особливістю п’яти скандинавських країн (Нор-
вегія, Фінляндія, Ісландія, Швеція і Данія) є наявність домінуючої 
Лютеранської церкви, що розглядається як важлива і невід’ємна 
складова нордичного типу держави загального добробуту. Швед-
ський дослідник Ґ. Ґюставссон, систематизувавши позиції політичних 
сил цих п’яти країн Північної Європи щодо питання особливого 
статусу Лютеранської церкви, констатував наявність у політичних 
колах консенсусу щодо його збереження. Навіть потенційні опо-
ненти цієї ідеї, соціал-демократи, відмовилися опонувати Церкві у 
Данії, Ісландії та Норвегії ще до початку Другої світової війни, у 
Фінляндії – по її закінченні [51]. Спроба шведських соціал-демокра-
тів актуалізувати питання про невідповідність принципу свободи 
віросповідань щодо особливого статусу Лютеранської церкви 
призвела до політичної активізації віруючих цієї конфесії (яка, за 
розрахунками дослідника, у 60–80 рр. ХХ ст. досягла свого істо-
ричного піку), внаслідок чого Соціал-демократична партія Швеції 
була змушена пом’якшити власну позицію з цього питання [51, с. 110]. 
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Особливості державно-церковних відносин в Об’єднаному 
Королівстві досліджував М. Хілл [52], констатуючи той факт, що у 
Великобританії домінуюча Англіканська церква володіє не 
лише символічним впливом, а й реальним представництвом в 
органах місцевої влади. 

У 2009 р. група науковців на чолі з К. ван Керсберґеном та 
Ф. Мановим здійснили компаративне дослідження ролі релігійно-
церковного фактора у становленні держав загального добробуту в 
Італії, Франції, Швейцарії та Швеції і дійшли висновку, що інсти-
туційні особливості відносин держави і церкви обумовлюються 
принципами церковних доктрин (католицької, лютеранської та 
кальвіністської) [53]. 

Щоправда, науковці констатують розрив між формальними нор-
мами і неформальними практиками державно-церковних відносин 
низки європейських країн. Зокрема, у порівняльному дослідженні 
Р. Сендберг та Н. Ду показали, що у більшості європейських держав 
законодавчо визначені три основні моделі відносин із релігійними 
організаціями: а) розмежування; б) визнання панівного статусу 
однієї конфесії; в) поєднання елементів першого та другого типу. 
Однак на практиці формальні моделі не завжди відповідають 
реальності [54]. Наприклад, у Бельгії за формально змішаного типу 
державно-церковних відносин Католицька церква займає набагато 
сильніші позиції, ніж у деяких країнах з нормативно закріпленим 
статусом домінуючої церкви [54, с. 568]. 

Проблему державно-церковних відносин у сучасній Німеччині, 
зокрема їх економічні та освітні аспекти, досліджувала К. Бар-
кер [55]. Зосередивши увагу на проблемі впровадження релігійної 
освіти у східнонімецькій землі Бранденбург, вона показала 
складність відродження у посткомуністичній Німеччині релігійних 
традицій, знищених комуністичним режимом. 

На початку ХХІ ст. після тривалої перерви знову зосереджу-
ється увага на вивченні політизації церков в електоральному кон-
тексті сучасної демократії. Однією з перших робіт у цьому напрямі 
стала монографія за редакцією Д. Броґтона та Х.-М. Нейпела, 
присвячена дослідженню участі церков у виборчих кампаніях 
низки європейських країн [56]. За результатами роботи було 
встановлено значне зменшення впливу церков на електоральні 
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процеси внаслідок зростаючої секуляризації у Великобританії та 
Нідерландах і дещо меншою мірою в Німеччині та Італії. При 
цьому автори звертають увагу на посилення ролі релігійного чин-
ника у політичному житті Польщі, Угорщини, Скандинавських 
країн і навіть Франції. Ексклюзивністю характеризується ситуація 
у цій сфері в Іспанії, де внаслідок консенсусної домовленості 
політичної та церковної еліт релігійний і секулярний табори були 
вилучені із політичної боротьби. 

Однією з пріоритетних тем сучасної соціогуманітаристики, з 
огляду на складнощі інтеграції всезростаючого в Європі та США 
мусульманського населення та пов’язану з цим проблему тероризму, 
стає питання політизації ісламу. Роботи, присвячені цій проблема-
тиці, можна поділити на дві умовні групи. До першої належать 
праці, в яких досліджуються історія і догматика ісламу, його місце 
в культурогенезі тих суспільств, де він був домінуючою релігією, 
та роль у комунікації цих суспільств з іншим світом. До другої – 
дослідження соціальної і політичної ролі ісламу в нових ореолах 
поширення, насамперед в Європі. 

Із першої групи робіт привертає увагу видане ще у 1973 р. 
фундаментальне дослідження М. Робінсона «Іслам і капіталізм», у 
якому автор в ключі неомарксистської методології досліджував 
ґенезу капіталізму в арабському світі. Причини того, що, досягнувши 
певного рівня розвитку капіталу, мусульманські країни не пішли 
європейським шляхом, автор вбачає у доктринальній специфіці 
ісламу [57]. До цієї групи робіт також належить монографія почес-
ного професора Принстона Л. Брауна [58]. Присвячена аналізу 
походження сучасного феномену радикальних рухів, вона почина-
ється з досить детального огляду політичної історії та філософії 
ісламу. Проаналізувавши його просторово-часову та ідейну різно-
манітність, Л. Браун розглядає еволюцію радикальних ісламіст-
ських поглядів та угруповань і доходить висновку, що на рубежі 
століть саме вони домінують у політичному дискурсі мусульман-
ського світу, який, тим не менше, є досить багатогранним [58, с. 177]. 
Дослідник Мічиганського університету М. Аюб доводить, що 
політизація та радикалізація ісламу відбувається здебільш під 
впливом зовнішніх, а не внутрішніх факторів [59]. Проблеми та 
можливості демократичної модернізації у мусульманських країнах 
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вивчали Ж.-Е. Лейн та Х. Редіссі, які показали наявність розбіж-
ностей між представниками т. зв. «високого ісламу» та «низько-
го»: у трактуванні релігійних положень – в акценті на внутрішній 
(духовній) або ж зовнішній (політичній) боротьбі; у симпатіях до 
політичних лідерів – поміркованих (і навіть подекуди – лібераль-
них) або ж до харизматичних лідерів з радикальними гаслами [60]. 
Те, що іслам не лише сумісний з демократією, а й сприяє їй, 
обґрунтував Л. Оззано на прикладі Туреччини [61]. Е. Хурд, про-
аналізувавши турецько-європейські взаємини та еволюцію турецької 
ідентичності, переконує, що прийняття цієї країни до Європейсько-
го Союзу стане мотиваційним чинником модернізації для інших 
країн, в яких домінує іслам [62]. 

Останнім часом західні дослідники, зокрема М. Сіддікві [63], 
Е. Хансон [64], Е. Вільсон [65], знову, як колись Г. Лассвел та 
Р. Арон, акцентують увагу на релігійних чинниках міжнародних 
відносин. Зокрема, Е. Вільсон зазначає, що надмірний секуляризм 
заважає Заходу зрозуміти динаміку міжнародних конфліктів за 
участю не-західних країн, і пропонує усунути «секуляристське 
упередження» з міжнародних відносин, визнавши натомість 
важливість релігій [65, с. 222]. Заклик залучити миротворчий 
потенціал світових релігій для залагодження існуючих конфліктів, 
зокрема, між Заходом та мусульманським світом, укотре пролунав 
також у ессеї М. Сіддікві [63]. 

Другу групу робіт, як зазначено вище, становлять дослідження 
політичної участі мусульман в Європі, де на початку ХХІ ст. 
внаслідок імміграційних процесів іслам стає дедалі впливовішою 
релігією, хоча і без яскраво вираженого організаційного центру. 
К. Уорнер та М. Веннер у роботі «Релігійні і політичні організації 
мусульман у Європі», проаналізувавши форми політичного само-
вираження мусульманських спільнот, виявили, що вони є слабко 
організованими у публічній сфері суспільними групами та об’єд-
нані не за релігійним, а здебільшого за класовим, національним чи 
етнічним критеріями [66]. Тим не менше, ісламські громадські 
об’єднання в Європі функціонують. В одній з останніх робіт, що 
опублікована у 2013 р., П. Лубуйк, Дж. Дебір та П. Мейєр показа-
ли, що ініціатором утворення таких офіційних центрів у Бельгії, 
Франції, Німеччині та Великобританії виступає уряд з метою лега-
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лізації соціальної та політичної активності мусульманських спіль-
нот та сприяння активізації їх конвенційної політичної участі [67]. 
Реакцію правих політичних сил Європи та їх електорату на зрос-
тання публічної присутності ісламських організацій, на основі 
контент-аналізу австрійської, німецької та швейцарської преси, 
дослідили М. Долезел, М. Хелблінґ та С. Хаттер [68]. Згідно з 
результатами цієї роботи саме активізація ісламський організацій, 
навіть як конвенційних агентів громадянського суспільства, спри-
чинила стрімке зростання праворадикальних настроїв у багатьох 
європейських країнах. Нові виклики, що спіткали Європу у зв’язку 
із загостренням емігрантської кризи, основним «донором» якої 
виступають ісламські держави, криза мультикультурного європей-
ського проекту і лавиноподібне наростання терористичної загрози 
актуалізують подальші наукові дослідження як феномену ісламу в 
цілому, так і проблеми інтеграції мусульманських переселенців в 
європейське суспільство. 

Східна Європа 
Специфічною особливістю східноєвропейських країн соціаліс-

тичного табору було те, що у ньому єдиним реальним політичним 
інститутом була держава, що монополізувала як економічне, так й 
ідеологічне поля, а отже, політична участь церков вичерпувалася 
їх взаємодією з нею. Вивчення проблеми політичної участі церкви 
у цьому регіоні розпочалося на початку 70-х рр., ставши, по суті, 
продовженням того вектора досліджень проблеми, що був започат-
кований американською політичною наукою десятиліттям раніше. 
Так, у 1974 р. у Бостоні (США) відбулася Перша міжнародна 
слов’янська конференція на тему «Марксизм та релігія у Східній 
Європі», за результатами якої була опублікована однойменна 
збірка доповідей. У ній, окрім аналізу модифікацій марксистської 
філософії, містилися дослідження становища мусульман, римо-
католиків та українських греко-католиків у СРСР, матеріали 
присвячені протистоянню Католицької церкви з авторитарним 
режимом міжвоєнної Польщі [69]. Детальний аналіз становища 
церков практично в усіх східноєвропейських країнах наприкінці 
80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. представила С. Рамет, яка дійшла 
висновку про формування в окремих країнах інституту державної 
церкви в останні роки існування соціалістичного табору [70]. 
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Продовжуючи цю думку, П. Рамет показав високий рівень 
неформальної кооптації православної церкви до тоталітарних 
режимів у Східній Європі, у той час як юдеї, та, дещо меншою 
мірою, католики і мусульмани перебували в конфронтаційних 
відносинах з ними і піддавалися системним переслідуванням [71]. 
Детальний аналіз форм і методів участі церков і релігійних орга-
нізацій у поваленні комуністичних режимів більшості постсоціа-
лістичних країн здійснено у колективній монографії «Політика і 
релігія в Центральній і Східній Європі: традиції і зміни» за 
редакцією В. Светоса [72]. 

Значну увагу представники політичної науки приділили 
дослідженню проблеми політичної участі церков в окремих 
країнах Східної і Центральної Європи. 

Лібералізацію відносин керівництва комуністичної Югосла-
вії та церков протягом 70–80-х рр. ХХ ст., продемонструвавши 
потенційні моделі мирної взаємодії церкви і режиму, показав 
М. Вольф [73]. 

Унікальним дослідженням є книга Дж. Віттенберґа, в якій на 
основі архівних матеріалах та авторської бази електоральної ста-
тистики показано, яким чином ціною демонстративної лояльності 
до комуністичного режиму вдалося зберегтися і відродити свій 
вплив після його повалення консервативному сегменту угорського 
суспільства і яку роль у цьому відіграла Католицька церква [74]. 

Специфіку залучення Румунської православної церкви у полі-
тичні процеси в період перших двох десятиліть Холодної війни 
досліджував Л. Леустін [75]. На думку науковця, традиція надмір-
ної політизації православної церкви в Румунії, яка склалася протя-
гом попереднього століття, не дозволила її ієрархам опонувати 
також і владі Румунської Народної Республіки, тому «церковні 
лідери співпрацювали з режимом як задля збереження православ-
ної віри, так і задля утримання особистих позицій у церковній 
ієрархії» [75, с. 195]. Процеси взаємодії релігії та політики в 
посткомуністичній Румунії досліджували Л. Стан та Л. Турческу. 
Науковці проаналізували структуру суб’єктів цієї взаємодії як з 
політичного (комуністичний режим, сучасні партії, окремі лідери), 
так і релігійного (Румунська православна церква, інші православні 
деномінації, католицькі церкви східного і західного обрядів, низка 
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конфесій протестантського напряму та інші) боків. У поле науко-
вого інтересу румунських учених потрапило широке коло проблем 
з тематики політизації релігії, зокрема, вони вивчали ступінь 
переплетіння декларованих соціально-політичних настанов право-
славної церкви з ідеологією націоналізму; політичну активність 
релігійних організацій у питаннях реституції майна; електоральну 
участь духовенства та віруючих; політичні механізми проникнення 
конфесій у систему освіти тощо [76]. Л. Стан та Л. Турческу 
детально проаналізували дискусію щодо храмів Трансильванії, які 
до Другої світової війни перебували у власності румунських греко-
католиків, а після неї за сприяння комуністичного режиму пере-
йшли Румунській православній церкві [76, с. 91–117]. Автори 
також відстежили п’ять виборчих кампаній у період з 1990 до 
2004 рр. на предмет участі у них священнослужителів та викори-
стання релігійних символів політиками [76, с. 119–143]. Ця праця, 
на наш погляд, є найбільш компактним та різностороннім 
дослідженням сучасного процесу політизації церкви, щоправда, на 
матеріалах лише однієї країни. 

Особливості державно-церковних відносин у сучасній Сербії 
вивчає А. Іліч. Він, зокрема, показує, як специфічна конституційна 
норма про державне фінансування церков, упроваджена ще у 
1946 р., що була спрямована на підтримку у кожній із колишніх 
югославських союзних республік домінуючої релігійної конфесії, 
дозволяє державі й нині надавати фінансові субвенції окремим 
церквам (наприклад, у 2004 р. за цією статтею в державному бюд-
жеті було передбачено 2,1 млн євро). А. Іліч зазначає, що основ-
ним реципієнтом цього фінансування завжди була православна 
церква, щоправда, в останні роки фіксуються тенденції поступової 
лібералізації відносин церков із державою і, зокрема, щодо 
розширення кола привілейованих конфесій [77]. 

Історію православних концепцій взаємовідносин з державою, 
а також їх вплив на економічний розвиток на прикладі Болгарії 
вивчала Д. Калькандьїєва [78]. Сучасний стан державно-церковних 
відносин у Болгарії досліджував П. Петкофф [79]. Він, зокрема, 
констатував, що в умовах наявності в країні активної ісламської 
меншини етнічних турків болгарський політикум у Конституції 
1991 р. імплементував модель розмежування церкви і держави, 
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закріпивши ліберальну цінність свободи віросповідання. Однак 
уже у 2002 р. у преамбулі Закону про свободу віросповідань було 
закріплено норму про особливу роль Болгарської православної 
церкви у формуванні та розвитку духовної та інтелектуальної 
історії Болгарії, а в Статті 10 цього ж Закону уточнено, що ця роль 
стосується також держави і політичного життя [79, с. 316–317]. 
П. Петкофф детально аналізує інституційний дрейф від лібераль-
ної до «конкордатної» моделі державно-церковних відносин у Бол-
гарії, дає оцінку цьому процесу з точки зору юридичної техніки та 
термінології, а також описує суспільну дискусію, що точилася 
навколо цієї проблеми. Спроби болгарського політичного класу 
використати релігійний чинник для формування національної 
ідеології з метою консолідації суспільства досліджує В. Кос-
тов [80]. На його думку, такого роду нормативне регулювання 
здатне знівелювати позитивний вплив конфесій на формування 
демократичного суспільства і перетворити привілейовану релігій-
ну організацію, незалежно від того, хто нею буде, на своєрідного 
контролера канонічної території [80, с. 36]. 

Підсумовуючи аналіз ролі релігійного чинника у політичному 
житті країн Східної Європи, професор М. Томка, що присвятив 
дослідженню цієї проблематики ледь не всю свою дослідницьку 
працю протягом останніх декад ХХ ст., зазначає, що місцеві релі-
гійні організації і далі усе ще усвідомлюють себе важливим учас-
ником суспільного і політичного життя, що зумовлюється як 
історичною традицією, так і їх сучасним впливом на політичні 
процеси [81]. 

Пострадянський простір 
Західні наукові центри виявили дослідницький інтерес до 

проблеми політизації релігії на пострадянському просторі. Зважа-
ючи на домінуючу роль на цих територіях православної церкви, 
з’являється низка робіт концептуального характеру, в яких дослід-
жувалася православна традиція взаємодії церкви з державою [82]. 
Перші праці у цьому напрямі з’явилися майже одночасно з почат-
ком дослідження релігійних чинників політичного життя загалом, 
тобто наприкінці 60-х – на поч. 70-х рр. ХХ ст., і представляли 
історичний аналіз розвитку особливостей церковно-державних 
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відносин у православному світі. Прикладом є коротка історія 
православ’я С. Рансаймена [83] та стислий історичний екскурс про 
взаємини православної церкви зі світською владою Т. Пападопул-
лоса [84]. У тому ж ключі виконана робота Дж. Мейєндорфа 
«Православна церква: минуле і роль у сучасному світі», яка після 
першої публікації у видавництві семінарії РПЦ в Нью-Йорку ще у 
1981 р. уже декілька разів перевидавалася [85]. У ній автор стисло 
виклав не лише всю історію православної церкви (від апостоль-
ських часів до сьогодення), а й елементи її соціальної доктрини. 
Доктринальних аспектів взаємодії церкви і влади торкалися у 
вступних частинах своїх монографій вищезгадані Л. Леустін [75], 
Л. Стан та Л. Турческу [76]. 

Однак домінантами політологічних досліджень усе ж виступає 
аналіз активності політичних інститутів. Основоположним, моно-
польним, а подекуди єдиним реальним за тоталітарних і автори-
тарних політичних режимів є держава. Саме державна політика 
стосовно релігійних конфесій стала основною темою досліджень 
проблеми політичної участі церкви в СРСР. 

Західні дослідники констатують невідповідність формальної 
інституційної бази державно-церковних відносин у СРСР реаль-
ним політичним практикам. Зокрема, це засвідчив П. Ґерен, 
здійснивши порівняльне дослідження відмінностей практичної 
реалізації релігійної свободи у майже однакових з формальної 
точки зору системах розмежування церкви та держави у США та 
СРСР [86]. Реальні політичні дії радянської влади засвідчили 
диференційне ставлення до різних релігійних конфесій, хоча жод-
на з них не перебувала у відкрито дружніх відносинах з владою. 

Варто зауважити, що західні науковці до початку 90-х років 
ХХ ст. були позбавлені доступу до оригінальних документальних 
джерел з предмета дослідження і у своїх роботах обмежувалися 
матеріалами офіційних радянських джерел та «самвидаву». Проте 
це не завадило їм концептуалізувати проблему і дійти коректних 
висновків, зокрема, про те, що перетворена ще за Сталіна в полі-
тичний інструмент радянського режиму, РПЦ, за словами Ґ. Сай-
мона, «виконувала, подібно до невільника концтабору, безкоштовну 
працю з ідеологічної підтримки, показуючи гармонійну співпрацю 
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церкви і держави та легітимізуючи режим за допомогою аргу-
ментів «теології революції» [87]. 

Лише на початку ХХІ ст. з’явилася низка робіт, присвячених 
дослідженню технологій упокорення РПЦ у перші десятиліття 
радянської влади, спертих на багату документальну базу. Так, 
А. Дікінсон у дослідженні більшовицьких репресій щодо РПЦ 
зібрала дані про кількість репресованих священнослужителів [88], 
згідно з якими протягом 1917 – 1940 рр. щорічно ув’язнювалося 
або страчувалося в середньому по 13 єпископів, а кількість парафій 
РПЦ за цей період скоротилася у 42 рази [88, с. 330, 332]. 
Е. Рослоф описав технології ЧК та НКВС, спрямовані на пород-
ження розколу в структурі РПЦ шляхом спонукання до активної 
співпраці з режимом значної частини православних ієрархів та 
духовенства [89]. 

Репресивну політику щодо церков у СРСР представлено у 
колективній праці «Державний секуляризм і жива релігія в радян-
ській Росії та Україні», автори якої продемонстрували динаміку 
репресій (хвилі посилення), форми адаптації релігійних організа-
цій до наявних перешкод, а також зміну пріоритетів антирелігійної 
політики з грубого насильства на більш витончену тактику 
маніпуляції суспільною свідомістю за допомогою системи освіти 
та засобів масової інформації [90]. 

Державну церковно-релігійну політику СРСР в останні 30 років 
його існування, а також перші кроки до її трансформації у ново-
утворених пострадянських країнах на основі матеріалів централь-
них російських архівів (відкритих для досліджень на початку 
90-х рр. ХХ ст.) вивчав Дж. Андерсон. У поле зору вченого потра-
пила переважна більшість діючих на той час релігійних конфесій, 
включаючи Свідків Єгови та Товариство свідомості Кришни. 
Дослідник показав специфіку «роботи» відповідних радянських 
органів з різними конфесіями – від тотального переслідування до 
схиляння до вимушеної співпраці [91]. Дж. Корнблатт досліджу-
вала технології радянських спецслужб, спрямовані на розмежу-
вання релігійної та національної ідентичності євреїв у СРСР [92]. 

Тонкощі радянської державної релігійної політики крізь призму 
контролю спеціальних органів за діяльністю консервативно-націо-
налістичного сегмента російського самвидаву вивчав Дж. Дан-
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лоп [93]. Він помітив, що учасників цього руху переслідували 
вибірково: у той час як лідера московського релігійно-філософ-
ського гуртка, редактора журналу «Община» А. Огороднікова та 
редактора «Вєче» В. Осіпова було ув’язнено, видавці «Многая 
лета» Г. Шиманов і Ф. Карелін не тільки залишилися на свободі, 
але й продовжували видавати 20-сторінковий альманах [93, с. 146]. 
Дослідник висловив припущення, що така реакція радянських 
спецорганів була зумовлена змістом зазначеного видання, що 
уникало теми руйнування більшовиками етнічної російської куль-
тури і апологізувало укладення неформального конкордату РПЦ з 
радянською державою [93, с. 152]. 

Самостійний масив наукових досліджень присвячений 
дослідженню процесів політичної ролі релігійних організацій у 
пострадянських державах. 

Уже у 1995 р. за підсумками наукового проекту з дослідження 
держав-спадкоємців СРСР, здійсненого науковцями американських 
університетів Меріленду та Джона Гопкінса, вийшла друком ко-
лективна монографія «Релігійна політика в Росії і нових державах 
Євразії» за редакцією М. Бордо [94]. З 12 ессеїв, що увійшли у цю 
книгу, три присвячено Україні, п’ять – РФ і по одному – Прибал-
тиці, кавказьким республікам, Таджикистану та Узбекистану. 
Дослідники виявили спроби РПЦ встановити міцні канали 
комунікації з політичним класом не тільки в Російській Федерації, 
а й у межах всієї «канонічної території». Автори зауважили, що у 
риториці РПЦ відкрито пропагувалася ідея «відродження імперії» і 
за умови приходу до влади в РФ націоналістичних сил не виключали 
реальних дій церковних або навколоцерковних кіл, спрямованих 
на її реалізацію. Специфіку взаємодії РПЦ з політичними елітами 
новоутворених державах у монографії «Російська православна 
церква: тріумфалізм і захищеність» дослідила Дж. Елліс. Дослід-
ниця показала, як протягом 1988–1994 рр. ієрархи цієї церкви під-
тримали дещо ослаблену партійно-державну номенклатуру СРСР, 
намагаючись перетворити православ’я на нову державну ідеоло-
гію [95]. Редактор оксфордського «Journal of Church and State» 
Д. Дейвіс у своїй колонці у вересневому випуску за 2002 р., 
аналізуючи процес формальної і неформальної інституціоналізації 
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РПЦ як державної церкви, пов’язує його з перспективою повернення 
Росії до авторитаризму чи навіть тоталітаризму, де православний 
фундаменталізм посяде місце марксистської ідеології [96]. Розмір-
ковуючи щодо ймовірності такого сценарію, Д. Дейвіс зауважує: 
«Насправді, РПЦ протягом своєї історії виявляла не лише політичну 
пасивність, а й часом навіть активну підтримку авторитарним 
режимам, особливо протягом радянської ери» [96, с. 658]. 

Соціальні наслідки ухвалення у 1997 р. нової редакції Закону 
Російської Федерації «Про свободу совісті та релігійні об’єднання», 
яким було визнано особливий статус РПЦ, вивчав Дж. Вархола. 
Дослідник, спираючись на опитування громадської думки та офі-
ційні урядові дані, показав тенденції до погіршення релігійної 
толерантності в РФ [97, с. 84–85]. Саме цим фактором Дж. Вархола 
пояснює майже 25-кратне збільшення кількості терактів у Росії: у 
той час як у 1997 – 1999 рр. фіксувалося 20-30 терактів / рік, у 
2000 р. їх було вчинено 135, у 2002 р. – 360, а у 2003 р. кількість 
терактів зросла до 561 [97, с. 77]. Детально розглянувши норми 
згаданого закону, Дж. Кодевілла доходить висновку про його 
невідповідність Конституції РФ, адже у ньому впроваджувалася 
норма про особливу роль РПЦ та інших «традиційних» релігій у 
російській історії і культурі, що прямо суперечило підтвердженому 
у тексті цього ж закону конституційному принципу рівності всіх 
релігійних організацій. Дослідник припускає, що саме російський 
закон став калькою законодавчих змін 2002 р. у Болгарії [98, с. 115]. 

Нормативним аспектам релігійної політики РФ присвячені 
роботи Дж. Бейзіла, який, окрім законодавства, досліджував суспіль-
ний дискурс проблеми відносин держави з релігійними об’єднан-
нями. Зокрема, у поле зоре дослідника потрапив Проект концепції 
державної політики у релігійній сфері від 27 липня 2001 р., а також 
реакція на цей документ з боку РПЦ (його лобіювання), державних, 
церковних і громадських діячів [99; 100]. Суспільні настрої щодо 
проблеми державно-церковних відносин серед російських громадян 
із різним рівнем релігійності вивчав К. Марш [101]. 

Структурно-функціональний аналіз діяльності РПЦ здійснив 
З. Кнокс. Розглянувши три форми активності РПЦ – політичну, 
суспільну та внутрішньоорганізаційну, – вчений аргументував наяв-
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ність у російському православ’ї ліберальних реформістських сил, які 
ведуть активний діалог із суспільством, виступають за осучаснення 
літургійної мови, займаються активною харитативною діяльністю і, 
таким чином, сприяють розвитку громадянського суспільства. Однак 
таких священиків та мирян, стверджує дослідник, – порівняно 
небагато, натомість ієрархія РПЦ, прагнучи політичного впливу і 
вибудовуючи для цього канали взаємодії з державною владою, 
задає консервативний порядок денний, несумісний із релігійною 
свободою і втрачає історичну можливість очолити позитивні зміни 
в масштабах країни [102]. 

У компаративному дослідженні Р. Кави проводяться паралелі 
між політичною роллю католицької церкви в Бразилії і православної 
в РФ [103]. Знайшовши певні елементи подібності в релігійній 
структурі, у раптовій зміні політичних умов у зв’язку із демокра-
тизацією, Р. Кава, однак, вказує на суттєву відмінність у політеко-
номії двох церков, що визначає міру їх політизації. РПЦ 
адміністративно, фінансово та догматично – самодостатня струк-
тура, не залежна від релігійного центру або інших сестринських 
церков. Бразильська ж церква безпосередньо підпорядкована Вати-
кану і протягом останніх 50 років була одним з найбільших його 
беніфіціаріїв. Це підштовхує дослідника до висновку, що РПЦ 
більш залежна від зміни політичної кон’юнктури всередині країни 
і тому від неї можна очікувати активізації участі у політичних 
процесах. Торкаючись української проблематики, Р. Кава артику-
лює увагу на втратах парафій РПЦ на західноукраїнських землях 
на користь, за його висловом, «дисидентських течій православ’я» 
та УГКЦ, а також тенденціях до зростання автокефалістських 
настроїв у середовищі УПЦ (подібних до процесів в Естонії, 
Молдові та Білорусі) [103, с. 538]. 

Один із важливих аспектів досліджень політичної ролі РПЦ у 
англомовному науковому дискурсі – аналіз її практик, спрямо-
ваних на втримання в орбіті власних впливів територій, які вона 
вважає належними їй згідно з нормами канонічного права. 

Досліджуючи історію та сьогодення РПЦ [104; 105], амери-
канський дослідник Н. Дейвіса став автором однієї з небагатьох 
англомовних наукових робіт, майже цілковито присвяченій Україні. 
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У статті «Підтверджені дані про Російську та Українську право-
славні церкви» вчений поставив завдання визначити рівень 
впливовості РПЦ в Україні і подав значну кількість даних про 
інституційну інфраструктуру (чисельність парафій, священнослу-
жителів, монаших чинів та навчальних закладів) трьох православ-
них деномінацій України та УГКЦ. Учений ставить під сумнів 
результати опитування Київського міжнародного інституту соціо-
логії (проведеного в грудні 1997 – січні 1998 рр.), що засвідчило 
переважання кількості послідовників УПЦ-КП над прихильниками 
УПЦ (МП), про яке під час інтерв’ю у червні 1999 р. повідомив 
йому предстоятель УПЦ-КП патріарх Філарет (Денисенко) [106]. 

Роль РПЦ у формуванні релігійної карти сучасної Молдови 
досліджували Л. Турческу та Л. Стан. Вони детально аналізують 
події, що відбувалися у Молдові після здобуття незалежності, 
зокрема, зосередивши увагу на процесі інституціоналізації 
Бессарабської митрополії Румунської православної церкви, що 
тривав з 1992 до 2002 рр. і формально був завершений тільки 
внаслідок рішення Європейського суду з прав людини та ролі, 
яку відіграв у цьому процесі єпископ Петро Педурару. Спираю-
чись на документи ОБСЄ, автори також продемонстрували утис-
ки неправославного населення у невизнаній Придністровській 
Молдавській Республіці [107]. 

Завдяки політичному впливу Москви на незмінні з радянських 
часів політичні еліти середньоазіатських республік колишнього 
СРСР православна церква зуміла зберегти свої позиції навіть на 
теренах з переважно мусульманським населенням. С. Пейроуз 
демонструє, яким чином РПЦ не тільки не зазнала жодних утисків, 
а й залишилася привілейованим партнером авторитарних режимів 
у Середній Азії [108]. Дослідник зазначає, що у пострадянський 
період у цих країнах, навпаки, жорстко переслідують будь-які 
прояви політизованого ісламу, котрий політичний клас вважав 
особистою загрозою. Натомість у реальних практиках «найбільш 
політизованим рухом є, фактично, православна церква, яка підтри-
мує тривалу традицію співпраці з політичною владою» [108, с. 115]. 

Роль РПЦ у абхазькому та південноосетинському конфліктах 
відстежувала К. Конрой [109]. Сепаратистський рух у цих анклавах 



 

 49

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

був активно підтриманий російською державою і церквою, і вна-
слідок збройних конфліктів 1992 – 1993 та 2008 рр. вони повністю 
вийшли з-під контролю грузинського уряду. Однак наразі цим усе 
й завершилося: ні політичного, ані церковного формального росій-
ського протекторату ці території так і не здобули. Такі дії Росії, на 
думку К. Конрой, були вмотивовані прагненням здобуття репута-
ційних переваг, насамперед для РПЦ, яка не лише продемонстру-
вала для усього православного світу свою повагу до канонічної 
території авторитетної, заснованої самими апостолами, Грузин-
ської православної церкви, а й виявила готовність стати посеред-
ником між сепаратистськими новоутвореннями та їх материнською 
церквою. Лідери православних церков обох невизнаних утворень 
прагнуть легітимізувати свою окремішність історичним інструмен-
тарієм, доводячи, що у середньовіччі предстоятель Абхазії мав 
титул Католикоса, а Південна Осетія була дієцезією Аланія. У 
свою чергу, офіційні речники Грузинської православної церкви 
звинувачують РПЦ у недружній поведінці, зокрема, й через 
підготовку сепаратистських елементів у російських духовних 
навчальних закладах [109, с. 13]. 

Співпрацю між РПЦ та дипломатичним відомством російської 
держави аналізував Д. Пейн. Зокрема, він детально дослідив роль, 
яку відіграло Міністерство закордонних справ РФ у процесі 
об’єднання РПЦ з Російською православною церквою за кордоном 
у 2007 р. Дослідник припустив, що у відповідь на сприяння щодо 
розв’язання цієї важливої проблеми російське МЗС очікувало від 
РПЦ активної роботи серед діаспор з пропагування ідеологеми 
«русского мира» [110]. 

Окрему категорію «англомовного наукового дискурсу» про-
блеми політичної ролі РПЦ становлять роботи російських учених, 
опубліковані або перекладені у західних наукових виданнях. 
Механізми використання РПЦ як інструменту зовнішньої політики 
протягом радянської історії на широкій архівній базі здійснив 
Т. Чумаченко [111]. Сучасний стан релігійності населення Росії, 
кореляцію його релігійних та політичних цінностей дослідила 
С. Криштановська [112]. Кількісну динаміку інфраструктури РПЦ 
представив Д. Сидоров [113], який показав сформований ще в 



0  

 50 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(82)

радянські часи дисбаланс на користь України, де перебувала тре-
тина усіх єпископів РПЦ [113, с. 227]. К. Петренко з П. Ґлазнером 
розкривають аспекти співпраці держави і церков у освітній сфері 
сучасної Росії [114]. 

Одним із провідних дослідників проблеми політизації РПЦ у 
США стала випускниця Джоджтаунського університету І. Папкова. 
В одній із перших своїх публікацій молода дослідниця намагалася 
визначити вплив РПЦ на боротьбу за владу в РФ за допомогою 
порівняння програм російських політичних партій [115]. У моно-
графії «Православна церква і російська політика» І. Папкова спро-
бувала довести, що РПЦ має дуже незначний вплив у російській 
політиці, оскільки не згадується у програмі жодної політичної 
партії та в жодному офіційному посланні президента РФ. 
Лобіювання ієрархами РПЦ прийняття базового для діяльності 
релігійних організацій закону 1997 р., на думку дослідниці, було 
винятком з правила [116]. Однак уже у статті 2011 р. [117] 
І. Папкова визнає співпрацю РПЦ з державою, але зазначає, що 
вона швидше не підсилює, а послаблює її, оскільки РПЦ унаслідок 
таких дій втрачає підтримку віруючих [117, с. 679]. 

На завершення огляду англомовних наукових видань з про-
блематики політизації релігійних організацій варто окремо згадати 
представників Національної академії наук України О. Балакіреву 
та Ю. Середу, яких у 2013 р. було залучено до підготовки 
колективної монографії, присвяченої неполітичній ролі церков як 
організаційної основи альтруїзму, соціального служіння та 
виховання громадянської моралі [118]. Автори спільного проекту 
спиралися на бази даних проектів «Дослідження європейських 
цінностей», проведених у 1981, 1990, 1999 та 2008 – 2009 рр., а 
також інших загальноєвропейських та національних опитувань. 
Учені концентрували свою увагу не лише на християнських 
конфесіях західноєвропейських країн, а й, насамперед, на динаміці 
змін «релігійно-політичної» карти Європи у зв’язку із мігра-
ційними процесами з мусульманських країн та посткомуністичної 
Європи. Дослідники зафіксували зростання релігійності та навіть 
появу фундаменталізму в європейських країнах. Так, національне 
опитування «Бог у Нідерландах», що проводилося у 2006 – 2007 рр., 
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зафіксувало належність 7% населення країни до так званих 
«фундаменталістів протестантського напряму» [118, с. 183–184]. 
О. Балакірева та Ю. Середа на основі багатого матеріалу соціоло-
гічних та статистичних даних показали відродження релігійності 
після розпаду Радянського Союзу [119]. Прикметно, що українські 
вчені були залучені також для підготовки матеріалу про Росію. За 
результатами дослідження вони доходять висновку, що релігійні 
організації в Україні як складова громадянського суспільства 
виявилися значно більш розвинутими як за кількістю, так і за 
різноманітністю, ніж у Росії [119, с. 226]. Застосовуючи статис-
тичну дослідницьку процедуру, автори показали вплив релігійного 
фактора на демократизацію, довіру до інститутів, волонтерську 
діяльність і навіть на охорону навколишнього середовища, а також 
на політичну дію. Зокрема, специфічність української ситуації, за 
свідченням науковців, полягає у наявності в країні конфесійних 
політичних партій [119, с. 232]. 

Висновки 
Отже, політична наука приділила значну увагу проблемі 

політизації релігійного поля. Можна виділити три великі групи 
досліджень цієї проблематики у західних політологічних центрах: 
а) вивчення досвіду інституалізації відносин між політичними і 
релігійними агентами у країнах сталої демократії і нових викликів 
для них у зв’язку з ісламізацією західних суспільств; б) аналіз 
процесів, пов’язаних із взаємодією релігії і політики у країнах 
демократичного транзиту, зокрема, у країнах Східної та Централь-
ної Європи (Польщі, Угорщині, Румунії, Болгарії тощо); в) дослід-
ження ролі Російської православної церкви як елементу політичної 
системи сучасної Росії та численні історичні екскурси, в яких 
здійснюється пошук коріння взаємозв’язків російської церкви і 
держави. У зоні периферійного інтересу цих досліджень – країни, 
що перебувають у сфері російських державних та церковних інте-
ресів, у тому числі Україна, Молдова, Білорусь, держави Закавказзя 
та Середньої Азії. Необхідно зазначити, що український контекст 
зазначеної проблеми у західних дослідженнях – велика рідкість. 
Українська проблематика розглядається хіба що у загальноєвро-
пейських моніторингових дослідженнях, присвячених вивченню 



0  

 52 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(82)

сучасного стану релігії у різних країнах. Тим не менше, зазначений 
масив наукової літератури становить, по-перше, практичний інте-
рес з огляду на те, що в ньому детально розкрито особливості 
різноманітних моделей взаємодії релігійного і політичного полів, 
що може бути корисним для творення та інституціоналізації 
відповідних українських моделей; по-друге, з точки зору дослід-
ницького інтересу, ці роботи презентують можливості використання 
сучасного наукового інструментарію у дослідженнях проблеми 
політизації релігійного поля. 
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ГЕОПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ  
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ  

ЯК ВИЯВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Проаналізовано динаміку сутнісних змін та регіональних 

відмінностей геополітичних орієнтацій громадян, їхнього 
ставлення до зовнішньополітичного вектора поступу України, 
оцінок стану і перспектив українсько-російських відносин в їх 
зв’язку з перебігом російсько-українського збройного конфлік-
ту та процесом національно-громадянської інтеграції і консо-
лідації українського суспільства. 

Ключові слова: геополітичні орієнтації громадян, зовнішньо-
політичний вектор, українсько-російські відносини, російсько-
український збройний конфлікт, громадянська самоідентифікація, 
регіональні відмінності. 

Victor Vojnalovych. Geopolitical Orientations of Ukrainians as 
Manifestation of Civilizational Identity of Ukrainian Society. The 
article analyzes the dynamics of essential changes and regional 
differences in geopolitical orientations of Ukrainian citizens, their 
attitude towards Ukraine’s vector in foreign policy, their opinion about 
present and future relations between Ukraine and Russia in connection 
with the Russian-Ukrainian military conflict and the process of national 
integration and consolidation. 

Key words: geopolitical orientations, foreign policy vector, 
Ukrainian–Russian relations, Russian–Ukrainian military conflict, civil 
self-identification, regional differences. 

 
«Цивілізаційність нації», власне і її геополітична сутність як 

сукупність виявів досягнутого ступеня суспільного розвитку, здат-
ність до міжцивілізаційного й міжкультурного діалогу є динамічний, 
постійно змінюваний і формотворчий процес, зумовлений складними 
впливами соціокультурних обставин, суспільно-політичних подій, 
різних зовнішніх чинників. В основі такої динаміки – й відмінності 
людських особистісних і групових інтересів та цінностей і пов’язаних 
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з ними ідентичностей, суперечності між якими загострюються чи 
гармонізуються в часи кардинальних суспільних перемін. Цивіліза-
ційний вибір як домінантний параметр стану сформованості нації 
покликаний стимулювати процеси національно-громадянської інте-
грації і консолідації українського суспільства. 

У цьому контексті важливим для розуміння динаміки гео-
політичних орієнтацій жителів України є аналіз і зіставлення 
показників їхньої громадянської самоідентифікації. Уявлення 
щодо особливостей процесу громадянського самоусвідомлення 
дорослого населення країни упродовж значного періоду надають 
результати досліджень у рамках реалізації програми вивчення 
українського суспільства, здійснюваних Інститутом соціології 
НАН України від 1992 року [1]. 

Прикметно, що тенденції кількісних змін показника громадян-
ської самоідентифікації фіксують його певне падіння після Всеук-
раїнського референдуму 1 грудня 1991 року (45,6% у 1992 році) й 
на початок 2000-х років (41,3% у 2002 році), помітне зростання у 
2005 році (54,6%), незначний спад і відносно рівну динаміку 
упродовж 2006 – 2012 років (відповідно, 51,6% і 48,4%), стрімке 
піднесення наприкінці 2013 – в 2014 роках (64,6% у 2014 році). 
Важливо, що фази динаміки показника громадянської самоіденти-
фікації майже цілком збігаються з тенденціями змін у ставленні до 
державної незалежності. Розходження, яке сталося у 2015 році, 
коли пріоритетність громадянської самоідентифікації (57,5%), 
порівняно з 2014 роком, помітно зменшилася зі збереженням 
важливості державної незалежності, має свої пояснення. Як вважає 
В. Котигоренко, це розходження може бути наслідком певних 
методологічних відмінностей досліджень, різності в часі та можли-
востей доступності інтерв’юерів до респондентів, які мешкають у 
Донбасі. «Але найвірогідніше,  – стверджує дослідник, – що від-
мінності відбивають наростаюче розчарування українців постмай-
данівською владою та результатами її роботи при одночасному 
усвідомленні людьми значущості збереження й захисту державного 
суверенітету країни» [2, c. 309–310]. 

Дійсно, зростання упродовж 2014 – 2015 років частки тих, хто 
висловлював недовіру владі, критично оцінював результати її діяль-
ності, відзначав наростання соціальних і економічних проблем, 
супроводжувалося в умовах анексії Криму, масштабного збройного 
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конфлікту на Донбасі, інспірованого агресивними діями Росії, 
важливими суспільно-політичними процесами – небаченим зро-
станням соціального капіталу, налагодженням принципово нової 
системи комунікацій між людьми, виникненням і поширенням 
волонтерського руху, самомобілізації цивільного населення. Саме 
усвідомлення суспільної небезпеки та прагнення її уникнути стали 
вирішальними чинниками зростання громадянського самоусвідом-
лення та істотного прискорення формування української нації. Ці 
процеси засвідчили помітне зростання потенціалу національно-
громадянського солідаризму. У 2014 році 64,6% населення іденти-
фікували себе передусім громадянами України. Попри зменшення 
цього показника у 2015 році до рівня 57,5% він значно перевищу-
вав його у середині 2013 року (50,7%) та в період Майдану 2004 – 
2005 років (44,3% і 54,6%). Підставою для такого висновку є і 
результати моніторингу громадської думки Інституту соціології 
НАН України в частині відповідей на запитання «Якою мірою Ви 
пишаєтеся чи не пишаєтеся тим, що є громадянином України?», 
які можна сприймати як якісний індикатор громадянської само-
ідентифікації. Абсолютна більшість громадян країни (67,3%) пиша-
ються тим, що вони є громадянами України. Причому, це відчуття 
з роками державної незалежності постійно зростало і на сьогодні 
перевищує його показник у 2005 році (53,7%) на понад 13%. 

Проте у визначенні громадянської та регіональної самоіденти-
фікації існують суттєві розбіжності у регіонах України. Громадян-
ський ідентитет найчастіше демонструють мешканці Західного 
(65,1%) та Центрального (63,9%) регіонів. Наближається до серед-
ньоукраїнського рівня й частота вибору громадянської ідентичності 
як пріоритету жителями Сходу країни (53,8%). Віддає перевагу 
громадянському самоусвідомленню порівняна більшість мешканців 
Півдня України (45,1%). На Донбасі цей показник є найменшим – 
38,6%. При цьому варто зазначити, що, на відміну від інших регі-
онів, де частота вибору громадянської ідентичності у 2015 році, 
порівняно з 2014 роком, помітно зменшилася (Захід – на 5,0%, 
Центр – на 11,1%, Південь – на 14,4%, Схід – на 12,9%), на 
Донбасі вона зросла на 4,4%. Попри те, що на Донбасі зафіксовано 
і найнижчий показник тих, хто пишається своєю належністю до 
українського громадянства (45,4%), він збільшився, порівняно з 
2014 роком, на 27,1%. Важливість патріотичних почуттів, посилен-
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ня яких засвідчив моніторинг Інституту соціології НАН України (у 
2013 році на неї вказали 8%, а у 2015 році – 41% респондентів), як 
і значущості державної незалежності та пріоритетності громадян-
ської самоідентифікації, є різною серед жителів різних регіонів 
країни. Серед чинників національно-громадянського єднання вони 
є пріоритетними для мешканців Заходу (46,4%), Сходу (44,2%), 
Центру (42,9%) та Півдня (39,1%) країни. На Донбасі важливість 
патріотичних почуттів визнали лише 17,5% опитаних. Утім, збере-
ження ідентифікаційних і ціннісних відмінностей донбаського 
соціуму, порівняно з усією країною та її іншими регіонами, не  
блокує потенціалу його національно-громадянського солідаризму. 
Понад те, сучасні катаклізми і породжені ними нові виклики дер-
жавній незалежності та суспільній безпеці країни, як в Україні в 
цілому, так і серед мешканців Донбасу, з новою силою актуалізу-
вали зростання цього потенціалу. 

Безумовно, досвід національно-громадянського самоусвідом-
лення і національно-громадянського суверенітету країни, набутий 
суспільством упродовж доби незалежності, не міг не вплинути на 
його бачення шляхів подальшого поступу країни, на геополітичні 
орієнтації громадян, їхню оцінку відносин України з іншими дер-
жавами та міжнародними організаціями, на ставлення до актуальних 
подій на світовій арені. 

Ці та інші напрями є традиційно важливою складовою дослід-
жень Українського центру економічних і політичних досліджень 
імені Олександра Разумкова, останнє з яких за часом було проведене 
у листопаді 2015 року. 
                                                 

 Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у  всіх регіонах 
України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської 
областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними 
соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як 
багатоступенева, випадкова, із квотним відбором респондентів на останньому 
етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 
2,3% з імовірністю 0,95. 

Використовувався такий розподіл територій за регіонами: Захід:  Волинська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька 
області; Центр: Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, 
Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області; Південь: Миколаївська, 
Одеська, Херсонська області; Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області; 
Донбас: Донецька, Луганська області. 
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Ще у серпні 2012 року громадська думка пріоритетним вектором 
зовнішньополітичного курсу України визначала вступ до Митного 
союзу Росії, Білорусі і Казахстану (39,1%), та, як альтернативу, – 
вступ до Європейського Союзу (36,1%) (див. Рисунок 1) [3]. 
Збільшення частки прихильників європейського вектора розвитку 
(до 42,4%) і зменшення частки тих, хто підтримував євразійський 
напрям інтеграції (до 32,1%) на грудень 2012 року мало свою 
подальшу порівняно рівну динаміку з невеликими відхиленнями 
до середини 2013 року. 

Рисунок 1. 
Динаміка ставлення дорослого населення країни  
до зовнішньополітичного вектора України (%)* 

 
Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? 

 
* За даними загальнонаціонального опитування Українського центру 

економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова [3]. 
 
Майдан і Революція Гідності, окупація Криму та війна на Сході 

країни істотно змінили пріоритети громадян. На вересень 2015 
року 45,8% опитаних вважали пріоритетними для України відносини 
з європейськими країнами і 47,6% воліли вступу до Європейського 
Союзу. Лише 15,9% виявили себе прихильниками вступу до Митного 
союзу, а 22,1% виступали за неприєднання до обох цих союзів. 
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Загалом підтримуючи європейський вектор розвитку України, 59% 
респондентів погоджуються з тим, що європейська інтеграція країни 
є безальтернативною і незворотною (не згодні лише 22%). Водно-
час, альтернативний (євразійський) вектор зовнішньополітичної 
інтеграції не знаходить підтримки у більшості громадян України: 
64% респондентів вважають, що Україна не братиме участі в будь-
яких інтеграційних об’єднаннях під егідою Росії на пострадянському 
просторі. На думку більш ніж двох третин (69%) громадян, це, 
насамперед, пов’язано з тим, що для України є неприйнятною 
російська модель державно-політичного розвитку, а прагнення Росії 
до гегемонії у Східній Європі навряд чи зникне в недалекому май-
бутньому (62%). Прагнення до євроінтеграції мотивується й тим, 
що ефективно протистояти російській загрозі можна лише колек-
тивними міжнародними зусиллями (так вважають 69% опитаних). 

Доволі суттєвими залишаються регіональні відмінності у 
ставленні до двох означених векторів. Опитування різних соці-
ологічних служб виявляли традиційну підтримку інтеграції у 
Митний союз жителями українського Півдня, Сходу та, щонай-
більше, Донбасу. Навіть у травні 2014 року, коли частка при-
хильників євразійського вектора інтеграції стрімко впала в 
усіх регіонах України, Донбас виявився єдиним з них, де 
абсолютна більшість населення (68%) і надалі підтримувала 
вступ до Митного союзу, і лише 13% (найнижчий показник) 
воліли вступу України до Європейського Союзу [4, c. 328]. 

Ситуація кардинально змінилася вже на вересень 2015 року 
(Таблиця 1). Традиційно найбільш високу підтримку вступ до ЄС 
мав у Західному (76,8%) та Центральному (56,0%) регіонах. Громад-
ська думка в інших регіонах є менш одностайно орієнтованою – 
там жоден з векторів зовнішньополітичної інтеграції країни не має 
підтримки домінуючої більшості населення. На Сході країни три 
позиції (вступ до ЄС, Митного союзу та неприєднання до жодного 
з них) мають приблизно однакову підтримку, на Півдні – відносна 
більшість (40,2%) виступають за неприєднання до обох союзів, а 
на Донбасі відносна більшість (38,3%) воліють вступу до Митного 
союзу. Причому, якщо частка останніх у регіоні, порівняно з трав-
нем 2014 року, суттєво скоротилася (майже на 30%), то кількість 
прихильників євроінтеграційного курсу помітно зросло (на 10%). 
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Таблиця 1. 
Регіональний розподіл ставлення дорослого населення країни 

до зовнішньополітичного вектора України  
на вересень 2015 року (%)* 

 

Яким інтеграційним напрямом має йти Україна? 

Зовнішньополітичний 
вектор України 

Захід Центр Південь Схід Донбас

Вступ до Європейського 
Союзу 

76,8 56,0 30,4 29,6 23,1 

Вступ до Митного союзу 
Росії, Білорусі, Казахстану 

1,7 7,4 15,0 29,1 38,3 

Неприєднання ані до ЄС, 
ані до Митного союзу 

13,6 19,8 40,2 25,4 22,5 

Важко відповісти 7,9 16,8 14,4 15,9 16,1 

 
* За даними загальнонаціонального опитування Українського центру 

економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова [3]. 
 
Така кардинальна трансформація громадської думки щодо 

інтеграційного напряму розвитку країни головним чином зумовле-
на перебігом російсько-українського збройного конфлікту. Майже 
чверть століття в Україні зберігалося достатньо прихильників тісних 
зв’язків з Росією, яку більшість із них розглядала як уособлення 
ідеального радянського минулого. Саме такі настрої панували у 
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східній частині країни, економіка якої була тісно пов’язана з Росією. 
Економічні впливи й цілком виправдані побоювання щодо наслід-
ків розриву виробничих зв’язків із російськими підприємствами як 
з боку широкого загалу, так і місцевих фінансово-промислових груп 
багаторазово посилювалися відсутністю очікуваних результатів 
політики українського уряду. Зростанню проросійських настроїв 
сприяла й жорстка позиція керівництва Російської Федерації щодо 
можливої асоціації України з Євросоюзом. 

Майдан і Революція Гідності 2013 – 2014 років фактично постали 
перед прихильниками таких настроїв як нова реальність, яка не 
передбачала повернення відносин, до яких вони звикли. Для бага-
тьох із них проблема вибору відпала з настанням анексії Криму, 
масштабної збройної агресії Російської Федерації на Сході країни 
і, як наслідок, – руйнування політико-дипломатичних відносин Києва 
і Москви, економічних та гуманітарних контактів, міжособистісних 
стосунків і, що не менш важливо, зростання загрози суверенітету, 
територіальній цілісності та державності України. 

У цьому контексті вельми важливим є аналіз оцінок 
громадянами України стану українсько-російських відносин, 
політики Російської Федерації на українському напрямі, прогнозів 
подальшого розвитку двосторонніх відносин, що є одним з 
домінантних параметрів геополітичних орієнтацій українського 
соціуму (Таблиця 2). Від себе ж додамо, що серед існуючих версій 
причин російсько-українського збройного конфлікту в міру його 
загострення і набуття нових географічних меж дедалі актуальнішою 
і превалюючою серед експертного середовища ставала ідеологічна 
версія. В її основі – ідеологема «русского мира», доктрина реван-
шизму, які покликані легітимізувати якщо не безпосереднє 
панування, то принаймні домінування Росії у межах територій 
поширення російської культури, мови, православної віри чи й 
просто наявності громадян російського етнічного походження, 
насамперед у сусідніх державах [5, c. 6]. Очевидно, що російським 
ідеологам і політикам важко уявити територію «русского мира» 
без України, де наявні всі перелічені ознаки і яку вони зазвичай на 
імперський лад називають «Малороссія». Звідси і претензії якщо 
не на всю її територію, то принаймні на південно-східну частину, 
де проросійські настрої традиційно мали виразну підтримку. 
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Таблиця 2. 
Регіональний розподіл оцінок дорослого населення  
України стану українсько-російських відносин  

на листопад 2015 року (%)* 

Варіанти відповіді 
Укра-
їна в 
цілому

Захід Центр
Пів-
день 

Схід Донбас

Як би Ви охарактеризували нинішні відносини України і Росії? 
Добрі 0,7 0,2 0,4 0,5 1,3 1,3 
Нестабільні 17,4 6,0 13,5 16,9 27,2 30,0 
Погані 35,2 33,2 32,5 35,2 35,8 43,2 
Ворожі 44,1 57,8 51,1 43,7 32,8 24,0 
Важко відповісти 2,7 2,9 2,5 3,8 3,0 1,6 

Якими є найбільш негативні наслідки російсько-українського 
конфлікту для двосторонніх відносин? 
(респондентам пропонувалося визначити  

два прийнятні варіанти відповіді) 

Руйнування 
економічних зв’язків 

55,8 40,6 54,8 53,0 67,9 65,8 

Погіршення 
міждержавних, 
політико-
дипломатичних 
відносин 

38,4 32,1 48,3 47,2 36,8 21,5 

Протистояння в 
енергетичній сфері 

33,7 24,3 26,5 28,4 39,6 58,5 

Зростання 
негативного 
ставлення українців 
до росіян і росіян до 
українців 

28,3 37,1 25,5 33,6 22,4 25,6 

Інше 1,9 4,8 1,6 0,9 1,1 0,6 
Важко відповісти 5,3 11,4 4,1 5,1 3,5 2,2 

Яким є Ваше ставлення до громадян Росії? 
Позитивне 30,2 15,3 22,1 43,3 46,1 39,9 
Негативне 23,8 36,0 30,4 13,0 12,9 13,3 
Нейтральне 37,7 38,9 37,4 35,3 36,7 39,9 
Важко відповісти 8,3 9,8 10,0 8,4 4,3 7,0 
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Варіанти відповіді 
Укра-
їна в 
цілому

Захід Центр
Пів-
день 

Схід Донбас

Чи відчуваєте Ви відчуження між громадянами (суспільствами) 
України і Росії? 

Так 52,3 52,7 63,8 37,2 50,7 38,8 
Ні 32,0 25,3 24,0 38,1 37,2 48,3 
Важко відповісти 15,7 22,0 12,2 24,7 12,1 12,9 

Загальна оцінка ситуації на Сході України? 

На Сході України 
відбувається 
сепаратистський 
заколот, підтриманий 
Росією 

31,5 38,1 44,6 24,7 21,6 10,8 

На Сході України 
відбувається війна 
між Україною і 
Росією 

28,0 44,5 30,3 11,6 19,1 22,5 

На Сході України 
відбувається 
громадянська війна – 
конфлікт між 
проукраїнськи і 
проросійськи 
налаштованими 
громадянами України

16,3 5,5 7,9 22,8 24,0 35,4 

На Сході України 
відбувається війна 
між Росією і США 

8,4 4,3 5,4 18,1 14,6 6,6 

На Сході України 
відбувається боротьба 
за незалежність 
«Донецької» та 
«Луганської» 
«народних республік»

7,4 2,6 6,0 10,2 11,6 10,1 

Важко відповісти 8,4 5,0 5,8 12,6 9,2 14,6 
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Варіанти відповіді 
Укра-
їна в 
цілому

Захід Центр
Пів-
день 

Схід Донбас

З якими думками та оцінками стосовно ситуації  
на Сході України Ви більшою мірою згодні?  

(оцінка позиції Росії в конфлікті на Сході України) 

Росія – держава-
агресор, сторона 
конфлікту 

71,8 93,1 91,7 52,6 47,8 42,0 

Росія непричетна  
до подій на Сході 
України, не є 
стороною конфлікту 

12,2 2,4 1,2 21,4 25,9 26,2 

Важко відповісти 16,0 4,5 7,1 26,0 26,2 31,9 

Як би Ви оцінили перспективи розвитку відносин України та Росії 
найближчими роками? 

Покращаться 9,5 5,7 4,7 12,6 8,9 23,7 
Погіршаться 36,2 43,0 38,8 34,0 32,1 28,4 
Залишаться без змін 30,6 31,0 29,7 26,0 39,9 24,3 
Важко відповісти 23,6 20,3 26,8 27,4 19,1 23,7 

Якою має бути політика України стосовно Росії? 

Зменшення співпраці 
і впливу Росії на 
Україну 

35,3 32,1 39,0 29,8 27,5 44,5 

Згортання 
співробітництва  
з Росією 

26,9 48,6 27,1 18,1 17,3 15,1 

Поглиблення 
співпраці 

15,3 4,5 5,1 26,0 36,4 19,6 

Важко відповісти 22,4 14,8 28,8 26,0 18,9 20,8 
 
*Складено за даними загальнонаціонального опитування Українського 

центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова [3]. 
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Відносини України і Росії громадяни найчастіше оціню-
ють як «ворожі». Однак частка респондентів, які поділяють цю 
точку зору, досягши максимуму у жовтні 2014 року (57,1%), 
поступово знижувалася до 44,1% у листопаді 2015 року. Одно-
часно зросла частка тих, хто вважає їх «поганими» (з 26,8% до 
35,2%, відповідно). Такі зміни соціологи пов’язують зі зниженням 
у цей період інтенсивності бойових дій на Донбасі. Певним 
парадоксом є те, що з наближенням до зони конфлікту частка тих, 
хто вважає українсько-російські відносини «ворожими», 
знижується (від 57,8% на Заході до 24,0% на Донбасі). Водночас, в 
оберненому порядку зменшуються частки тих, хто вважає їх 
«поганими» чи «нестабільними» (на Донбасі – 43,2% і 30,0%, 
відповідно, на Заході – 33,2% і 6,0%). Це можна пояснити тим, що 
жителі східних регіонів, де традиційно вищим був рівень симпатій 
до Росії, схильні давати більш «помірковані» характеристики 
стану українсько-російських відносин. 

Головними причинами російсько-українського збройного 
конфлікту, на думку громадян, є намагання України вийти з-під 
впливу РФ (46,7%), неприйняття Росією євроінтеграційного курсу 
України (38,4%), неприйняття РФ України як самостійної, 
суверенної держави з незалежною зовнішньою політикою (35,4%), 
загроза для Росії можливого вступу України до НАТО (30,3%). І 
лише незначна частина опитаних вважає, що причиною російсько-
українського збройного конфлікту є прихід до влади в Україні 
націоналістичних сил (16,8%) та порушення прав російськомов-
ного населення на Сході України (6,9%). Як відомо, саме дві 
останні називаються російським керівництвом та підконтрольними 
йому ЗМІ головними, які начебто й зумовили українську кризу. До 
того ж, частка громадян, які поділяють таку думку, помітно змен-
шилася (на жовтень 2014 року – 21,5% та 12,2%, відповідно). 

На думку громадян, руйнування економічних зв’язків між 
країнами є найбільш негативним наслідком російсько-україн-
ського збройного конфлікту (в цілому в Україні – 55,8%). Така 
думка превалює в усіх регіонах країни і щонайбільше на Сході 
(67,9%) та в Донбасі (65,8%). Значно частіше, ніж в інших 
регіонах, респонденти Донбасу та Сходу вказують на негативні 
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наслідки від протистояння в енергетичній сфері (58,5% і 39,6%, 
відповідно). Порівняно з травнем 2015 року (43,9%) істотно 
знизилася частка респондентів, які серед наслідків конфлікту 
називають зростання негативного ставлення українців до росіян і 
росіян до українців (на листопад 2015 року – 28,3%). Причому, 
щонайменше на цей наслідок указують опитані на Сході (22,4%), 
Донбасі (25,6%) та в Центрі (25,5%) країни. Водночас, для респон-
дентів Заходу він є переважаючим (37,1%). Можна припустити, що 
причиною зниження актуальності цього аспекту наслідків 
конфлікту у громадській думці є поступове усвідомлення немож-
ливості відновлення тих стосунків з росіянами, які мали місце до 
початку конфлікту. 

Кількість громадян України, які декларують позитивне став-
лення до громадян Росії, порівняно з квітнем 2014 року, скороти-
лася з 44,9% до 30,2%. Водночас, частка тих, хто ставиться нега-
тивно, зросла з 16,6% до 23,8%, а тих, хто ставиться нейтрально – з 
32,5% до 37,7%. Такі зміни бачимо у ставленні українських 
громадян до громадян Росії, особливо ж на тлі традиційно артику-
льованих «братських відносин» між двома народами, подальше 
дистанціювання українців від росіян. Частка тих, хто негативно 
ставиться до громадян Росії, є найвищою у Західному (36,0%) та 
Центральному (30,4%) регіонах, у той час як відносна більшість 
респондентів Півдня (43,3%), Сходу (46,1%) країни і Донбасу 
(39,9%) виявила до них позитивну налаштованість, найнижчий 
рівень негативного (13,0%, 12,9% і 13,3%, відповідно) і приблизно 
однакове нейтральне (35,3%, 36,7% і 39,9%, відповідно) ставлення. 

Імовірно, зменшення інтенсивності бойових дій на Донбасі 
зумовило зниження (протягом короткого терміну, з вересня до 
листопада 2015 року) кількості тих, хто визнав відчуття відчу-
ження між громадянами (суспільствами) України і Росії – з 
64,9% до 52,3%. У Центральному, Західному та Східному регіонах 
таку відчуженість відчуває більшість опитаних, у той час як на 
Донбасі відносна більшість респондентів її заперечує (48,3%). 

Оцінюючи ситуацію на Сході країни, найчастіше опитані вва-
жають, що там відбувається сепаратистський заколот, підтрима-
ний Росією (31,5%), та війна між Україною і Росією (28,0%). 
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Порівняно з середньостатичними по країні та регіональними 
показниками відповідей істотно різняться їх результати на Донбасі – 
тут найбільша частка тих респондентів, які вважають, що на Сході 
України точиться громадянська війна – конфлікт між проукраїнськи 
і проросійськи налаштованими громадянами України (35,4%), та 
найменша частка тих, які схиляються до думки, що на Сході України 
має місце сепаратистський заколот, підтриманий Росією (10,8%). 

У цьому контексті цілком закономірними є і розбіжності в 
оцінках позиції Росії в конфлікті на Сході України жителів 
Донбасу та України в цілому і її регіонів, насамперед Заходу і Центру. 
Так, переважна більшість громадян країни (71,8%), жителів Захід-
ного (93,1%) та Центрального (91,7%) регіонів, вважають, що 
Росія є державою-агресором, стороною конфлікту, у той час як на 
Донбасі таких налічується 42,0%. Водночас, непричетність Росії до 
подій на Сході України і те, що Росія не є стороною конфлікту, 
визнають 26,2% опитаних на Донбасі, 12,2% – в цілому в країні і 
лише 1,2% в Центральному та 2,4% в Західному регіонах. 

Досить скептично оцінюють громадяни країни перспективи 
розвитку відносин України та Росії найближчими роками. З 
початку російсько-українського збройного конфлікту різко змен-
шилася частка респондентів, які сподіваються на покращення 
відносин України та Російської Федерації (з 36,1% у квітні 2012 
року до 9,5% у листопаді 2015 року), й істотно зросла частка тих, 
хто вважає, що вони й надалі погіршуватимуться (з 7,5% до 36,2%, 
відповідно). Респонденти Донбасу, порівняно з опитаними в інших 
регіонах, значно частіше висловлюють сподівання на покращення 
українсько-російських відносин (23,7%) і, відповідно, рідше схильні 
вважати, що вони погіршаться (28,4%). 

Певною мірою, саме цими відмінностями можна пояснити і ті 
розбіжності у думках респондентів Донбасу та України в цілому і 
її регіонів (насамперед Західного і Центрального) стосовно того, 
якою має бути політика України на російському напрямі. 
Варто зазначити, що за останні роки картина оцінок кардинально 
змінилася. Якщо протягом 2002 – 2012 років стабільна більшість 
опитаних підтримувала поглиблення співпраці з Росією, то з 2014 
року найчастіше громадяни відзначали необхідність дистанцію-
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вання від Росії. Прикметно, що на листопад 2015 року частки при-
хильників такого курсу як в Україні в цілому (62,2%), так і на 
Донбасі (59,6%) є приблизно однаковими. Втім, на Донбасі відносна 
більшість жителів (44,5%) воліє «поміркованих», «м’яких» форм 
політики дистанціювання (зменшення співпраці і впливу Росії на 
Україну) і значно рідше (15,1%) – радикальних (згортання співро-
бітництва з Росією). В Україні в цілому думка громадян щодо 
політики України стосовно Росії упродовж квітня 2014 – 
листопада 2015 років все більше радикалізується: за збереження 
порівняно рівної частки тих, хто висловлюється за зменшення 
співпраці і впливу Росії на Україну (34,7% і 35,3%, відповідно), 
простежується тенденція до збільшення кількості громадян, які 
виступають за згортання співробітництва з Росією (21,5% і 26,9%, 
відповідно) та зменшення частки, схильних до поглиблення 
співпраці (22,3% і 15,3%, відповідно). 

Висновки 
Таким чином, здійснений аналіз динаміки показників моніторингу 

громадянської думки щодо геополітичних орієнтацій дорослого 
населення України свідчить про її кардинальну трансформацію 
упродовж останніх років, зумовлену головним чином ескалацією 
російсько-українського збройного конфлікту, який суттєво посилив 
загрози державній незалежності і суверенітету країни. У суспільстві 
переважає підтримка європейської інтеграції України, відносин з 
європейськими країнами і, водночас, неприйняття євразійського 
вектора інтеграції під егідою Росії. Поступове усвідомлення немож-
ливості відновлення тих стосунків між Україною і Російською 
Федерацією, які мали місце до початку конфлікту, у якому остання, 
за оцінками переважної більшості громадян України, виступає як 
держава-агресор, зумовило досить песимістичні прогнози подальших 
двосторонніх відносин, налаштованість на необхідність дистанці-
ювання від Росії у його радикальних формах, надто високий рівень 
відчуження між громадянами і суспільствами обох країни. 

Доволі суттєвими залишаються регіональні відмінності геопо-
літичних орієнтацій населення України, які не є неочікуваними і 
які давно фіксують і аналізують науковці. Традиційно найбільш 
високу підтримку вступ до ЄС має у Західному та Центральному 
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регіонах. Водночас, переважна більшість населення, що проживає 
на їх теренах, умовами нормалізації відносин з Росією вважає: 
припинення РФ агресії, повернення захоплених територій, компен-
сація завданих збитків, невтручання у внутрішні справи України 
як незалежної і суверенної держави. Попри те, що Донбас залиша-
ється єдиним регіоном країни, де переважають прихильники вступу 
України до Митного союзу Росії, Білорусі, Казахстану, не можна 
не помітити в оцінках його жителів динаміку поступового зміщення 
пріоритетів у їхньому ставленні до зовнішньополітичного вектора 
України у бік наближення до середньостатистичних по країні. 

Напевно, саме традиційно вищим рівнем симпатії до Росії на 
Сході країни, як і на Донбасі, тісними економічними зв’язками 
регіону зі східним сусідом, незалежно від обставин українсько-
російських відносин, варто пояснювати ті очевидні розбіжності, 
які мають місце в оцінках жителів Донбасу і громадян України та 
окремих її регіонів сучасного стану відносин України і Російської 
Федерації. Так, майже вдвічі меншою, порівняно з середньостати-
стичною в Україні, є частка жителів Донбасу, які поділяють думку, 
що Росія є державою-агресором, стороною конфлікту, і понад 
удвічі більше тих, хто визнає непричетність Росії до подій на 
Сході України. Досить «поміркованими» є їхні характеристики 
сучасного стану українсько-російських відносин. Мешканці 
Донбасу демонструють один з найнижчих серед регіонів країни 
рівнів негативного ставлення до громадян РФ та відчуженості між 
громадянами (суспільствами) України і Росії. Значно частіше 
респонденти Донбасу, порівняно з опитаними в інших регіонах, 
висловлюють сподівання на покращення українсько-російських 
відносин і рідше схильні вважати, що вони погіршаться. 

Утім, наявність описаних відмінностей не суперечить тому 
висновку, що за останні два роки в оцінках жителів Донбасу 
українсько-російських відносин відбулися значні трансформаційні 
зміни. Суть цих змін – в однозначній неприйнятності для багатьох 
із них формул «стратегічного партнерства», «братніх народів», 
«добросусідства» як засадничих принципів українсько-російських 
відносин, які ще зовсім недавно домінували у свідомості мешканців 
регіону. Очевидною є і контроверсійність суспільних настроїв у 
Донбасі: з одного боку, вагома частка тих, які воліють, бодай і в 
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пом’якшених формах, політики дистанціювання від Росії (змен-
шення співпраці і впливу Росії на Україну), з іншого – значно 
вищий, порівняно з іншими регіонами, рівень сподівань на покра-
щення українсько-російських відносин. 

Усвідомлення суттєвих трансформаційних змін у геополітичних 
настроях громадян України, як і осягнення наявних ідентичнісних 
розбіжностей і міжрегіональних суперечностей очільниками дер-
жави, політичною елітою, громадянським суспільством, науковою 
спільнотою, має стимулювати до консолідованої праці й широкого 
суспільного діалогу з розробки чіткого плану дій у сфері націо-
нального будівництва, розрахованого як на найближчу, так і відда-
лену перспективу. Очевидно, що сутнісною змістовною основою 
такого плану має стати вироблення інтегральної системи базових 
цінностей, створення і вдосконалення важелів загальнонаціональ-
ної інтеграції з метою формування сталої загальногромадянської 
ідентичності і дієздатної політичної нації. 

 
_______________________________ 
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Олена Кривицька 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОГРАНИЧЧЯ  
У КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ ПРОСТОРУ 

 
У зв’язку з переосмисленням проблем простору та регіона-

лізму зростає науковий інтерес до концепту пограничності в 
соціогуманітарних науках. Автор показує, що сьогодні вивчення 
пограниччя вписується у проблемні поля гуманітарних дослід-
жень, серед яких історична компаративістика, постколоніальні 
студії, «перехресні історії». 

Ключові слова: пограниччя, простір, ментальні мапи, 
ментальна картографія, локус. 

Olena Kryvytska. Frontier nesearch in the context of the 
paradigm of space. In connection with the reconsideration of the 
problems of space and regionalism is increasing scientific interest in 
the concept border in social and human sciences. The author 
demonstrates that today the study of borderlands fits into the 
problematic field of research: a historical comparative studies, post-
colonial studies, «cross history». 

Key words: frontier, space, mental maps, mental mapping, locus. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема кордонів 

і пограниччя як соціокультурного феномену – порівняно нова галузь 
наукових досліджень, в яких цей феномен набуває особливого 
статусу. «Культурне пограниччя» – це простір систематичних і 
довготривалих контактів «на стику» різних культур, що приводить 
до формування нових соціокультурних матриць. 

Україна вписується у парадигму пограниччя, мабуть, краще, 
ніж будь-яка держава, зважаючи на її розташування на перехресті 
не лише Східної та Центральної Європи, але й Східної Європи і 
Балкан, Середземномор’я та євразійських степів. У вітчизняній 
історіографічній традиції сприйняття України як культурного 
кордону між християнським Сходом і Заходом розпочато у працях 
І. Лисяка-Рудницького та І. Шевченка. 

Протягом своєї історії Україна була кордоном не лише різних 
державних утворень, а й – ще важливіше – різних цивілізаційних і 
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культурних ареалів. Наша країна завжди була прикордонною зоною 
між євразійськими степами, де жили кочівники, і заселеними лісо-
вими територіями. Так, Київ засновано як прикордонний пост між 
цими двома світами. Особливості історичного розвитку в умовах 
пограниччя спричинили розмитість і фрагментарність української 
ідентичності. У той самий час, коли кордони створювали, аби 
розділити людей, прикордонні території були зонами контакту, у 
просторі яких відбувався економічний обмін, змагання за лояльності 
та взаємодія ідентичностей. Усе це заохочує вітчизняних дослід-
ників до вивчення української минувшини, що надає унікальну 
можливість дослідити відносини «центр/периферія» та «перифе-
рія/периферія». 

Україна несподівано опинилася в епіцентрі геополітичної 
конфронтації і стала вогнищем збройного конфлікту. Суворим 
випробуванням піддаються фундаментальні цінності: уявлення про 
свободу й людську гідність, територіальна цілісність і демократичні 
основи співжиття. Дехто прагне перетворити Україну з суб’єкта на 
об’єкт політики, посіяти розбрат між її Заходом і Сходом, створити 
анклави з антиукраїнськими настроями. Найгірше, що сила зброї у 
двох областях на Сході превалює над голосом розуму, а коли у 
«збройних протистояннях гинуть люди, мотиви помсти блокують 
шляхи до порозуміння» [1, с. 110]. Вчені у такій ситуації вико-
нують роль соціальних діагностів. Очевидно, витоки історичної 
драми нашої країни слід шукати у тому, що її правляча еліта 
змирилася з роллю об’єкта політики і не зуміла гідно відповісти на 
виклики ХХІ століття. 

Стрімкі й непередбачувані події в країні змушують замисли-
тися над тим, чи має сучасна гуманітарна наука у своєму розпоряд-
женні досить засобів, щоб передати не лише напругу в суспільстві, 
але й прихований від очей сучасників смисл. Інакше кажучи, чи не 
стане інерція традиційного мислення на заваді усвідомленню того 
нового, що з’являється у нашому житті під впливом складного 
переплетення процесів глобалізації й регіоналізації. Боротьба за 
території, за збереження чи переміщення ліній кордонів опинилася 
у фокусі протистоянь у сучасному світі. 

Варто зауважити, що упродовж передостанніх років здійснене 
переосмислення теоретико-методологічних основ політології. Закцен-
товано увагу на особливостях розвитку регіонів, які дедалі активніше 
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стають самостійними учасниками світових трансформаційних 
процесів, істотно змінено підходи до аналізу регіональної специ-
фічності України. Це сприяло утвердженню міждисциплінарності в 
політології та підвищенню рівня соціально-регіональної діагностики. 

Автор прагне показати, що дослідження пограниччя вписується 
у проблемні поля парадигми простору, що, власне, є метою статті. 
Усвідомлення належності до соціокультурного простору, простору 
ідентичності, спільноти, ціннісного простору є факторами, які фор-
мують ментальне поле. 

Виклад матеріалу. Учені багатьох країн вивчали пограничні 
цілісності як феномен та продукт взаємодії різних культур у 
просторовому і часовому вимірах. Так, поняття «просторової 
науки», предметом вивчення якої є «природа окремих індивідуальних 
земних просторів і місць», обґрунтував А. Геттнер. Він запропонував 
ученим погляд на географію як хорологічну дисципліну, що 
вивчає простори і просторові взаємовідносини. А.Геттнер утверд-
жував об’єктивне сприйняття простору, яке, на його думку, є 
синонімом «території» (країни) і «місця» (місцевості) [3]. Його 
послідовником став Р. Хартшорн, який обґрунтував просторово-
часову парадигму та сформулював «теорію районування». У пра-
цях «Суть географії» (1939) і «Суть географії майбутнього» (1959) 
він також палко пропагує хорологічну концепцію в географії. 

У баченні Е. Дюркгейма, простір сам по собі не має характе-
ристик. Дослідник надає простору такий зміст: «північ – південь», 
«ліве – праве». Він закцентував увагу, що ті уявлення про простір, 
які продукує певна соціальна група, диктуються насамперед її 
власним досвідом. Для суспільної самоорганізації конче необхід-
но, «щоб увесь простір в цілому був поділений, диференційований, 
орієнтований і щоб ці поділи й організації були відомі всім» [16]. 

В умовах глобалізації значення просторової організації зростає 
завдяки нерівномірного процесу світового розвитку. Замість «очі-
куваної гомогенізації» світу людство стало свідком процесу ство-
рення транслокальних спільнот з особливою ідентифікацією. 
Суперечливість процесів глобалізації, яка супроводиться «дете-
риторіалізацією» на національному рівні і «супратериторіальністю» 
на глобальному, створює новий контекст для взаємодії політичних 
акторів – від держав до окремих громадян. 
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У праці «Питання географії» та у лекції «Про інші простори» 
(1967) М. Фуко порушив питання про неправомірність панування 
часу «в історичних побудовах та погляду на простір як нерухому й 
антидіалектичну субстанцію». Сформулювавши своє дослідницьке 
завдання як «історія простору», він зробив цікаву спробу проаналі-
зувати соціальні механізми творення простору і складний зв’язок 
між простором та «знанням/владою». Вивчення простору спричи-
нило появу формули «гетеротопії» як місця зустрічі суспільних 
практик з ідеологіями простору [13, c. 190]. 

Сучасне поняття простору здебільшого базується на підходах, 
запропонованих філософом і соціологом А. Лефевром у праці 
«Продукування простору»(1974 р.). Він відтворює марксистський 
погляд на діалектику «зіставлення базису й надбудови». Автор 
доводить існування кількох різнорівневих «полів дослідження 
простору» – фізичного, ментального та суспільного. Природа мен-
тального простору породжена ідеологічною й політичною площиною. 
Методологічне значення праць А. Лефевра полягає в запропонованій 
ним «просторовій тріаді», складовими якої є: задум щодо оптимі-
зації простору, його репрезентація і проживання простору. У кон-
тексті з зазначеним простір – це і базис історії, і «соціальний 
продукт». Зважаючи на таке розуміння простору, можна пояснити 
соціальну поляризацію, війни та ін. 

Переосмислюючи спадщину А. Лефевра, своє бачення «гео-
графії відмінностей» сформулював Ж. Бодрійяр. У вибудованій ним 
картині «семіургічного» суспільства просторові відносини скон-
центровані не стільки навколо виробництва, скільки довкола 
семіотичних кодів, серійних знаків [17, c. 190–229]. 

На пріоритеті простору в історичній аналітиці акцентував увагу 
норвезький політолог С. Роккан. Запроваджене ним поняття «пери-
ферійності» дозволило оцінити роль політичних, економічних і 
культурних центрів впливу на вектори суспільного розвитку, 
вибудувати у системі соціогуманітарних наук теорію центр-пери-
ферійної полярності [2, c. 21–23]. 

Отже, периферійність, за С. Рокканом, виявляється у трьох 
вимірах: політичному, економічному й культурному. Він переконує, 
що хід світової історії визначався тим, як складалися відносини 
між центрами прийняття рішень (локусами) і їхніми периферіями. 
У зв’язку з цим науковець уважно досліджував процес подолання 
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кордонів і контрпрагнення до їх збереження чи відновлення. 
Конфігурація територіальних відмінностей, за Рокканом, зумовлена 
складним переплетенням чинників: воєнних завоювань, економічного 
домінування, культурного проникнення. Пріоритетність певного 
фактора зумовлює статус тієї чи іншої території. Деякі зони, за Рок-
каном, підпорядковуються периферіям (subject peripheries), інші – 
під «перехресним вогнем» боротьби різних центрів за контроль 
над ними – перетворились у «периферії взаємодії» (interface 
peripheries) [2, c. 24–25]. 

Не лишилася осторонь в осмисленні ролі чинника простору в 
регіоналізації гуманітарна географія. Теорії географічного детермі-
нізму виразно поступилися місцем спочатку геопосибілізмові (із 
вміщенням цивілізації у конкретний географічний простір), а потім і 
геоспаціалізмові (з розширенням дискурсивного поля від просто-
ровості до співпросторовості і фокусуванням уваги на онтологічній 
динаміці просторових образів). Наприклад, у баченні Д. Замятіна 
геоспаціалізм – це «ідеологічний, цивілізаційний, культурний 
перехід до просторових форм відтворення основних видів люд-
ської діяльності» [5, c. 170–173]. 

Геокультурні підходи зумовили підвищення уваги до «нового 
регіоналізму», його ресурсного потенціалу, регіональної ідентич-
ності, соціокультурної динаміки розвитку. Для осмислення цих 
явищ потрібен новий або принаймні оновлений теоретико-
методологічний інструментарій. 

Методологія просторового моделювання враховує принципи 
мультипарадигмальності, поліцентричності та багатовимірності. 
Для етнополітологів на цьому шляху відкриваються значні мож-
ливості використання мережевої системи категорій для розуміння 
зіставлення глобального/локального у процесах трансформації. 
Це стосується своєрідних за характером розвитку процесів в 
ареалах прикордоння. Вони зазнають найбільшого впливу від 
перебігу та наслідків політичних подій, які спричиняють відцентрові 
тенденції. Аналіз процесів у пограниччі потребує використання 
багатьох актуальних методів політології. Проте головна особли-
вість дослідження пограниччя зумовлена ієрархією простору 
взаємин між політичними суб’єктами. Крім того, на вивчення 
пограниччя впливають особливості розвитку просторових форм 
функціонування політичної сфери – диференціації, поляризації, 
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централізації та децентралізації тощо. Це передбачає викори-
стання такого аналізу прикордоння, який фіксує динаміку змін 
компонентів та геокомплексів, еволюцію територіальної органі-
зації суспільства. Зважаючи на це, О. Топчієв навів аргументи на 
користь тісного зв’язку між суспільними і природними об’єктами. 
Він робить висновок про відмінність між «політичним проце-
сом», основним змістом якого є компонентно-часові зміни, та 
«політико-географічним процесом», який має компонентний, 
просторовий та часовий аспекти. Однак це не заперечує можли-
вості використання підходів політологічної науки для мето-
дологічного аналізу прикордоння: системного, порівняльно-
історичного, структурно-функціонального, біхевіористського та ін. 

На необхідність використання системи методів у суспільних 
дослідженнях справедливо звертає увагу М. Пістун. Системний 
підхід є «певною дисципліною мислення та практичної діяльності і 
в методологічному аспекті його розглядають як сукупність методів 
пізнання». Системне дослідження передбачає такі етапи: з’ясування 
цілісності системи; структуризація; параметризація та формалізація; 
оптимізація системи. Головним етапом є інтегральна оцінка змісту 
процесів та рекомендації щодо подолання деструктивних тенден-
цій [12, c. 294]. Об’єктивне дослідження процесів у пограниччі, 
вважає він, передбачає: 

- обґрунтування витоків явищ, враховуючи «обставин минулого»; 
- вивчення особливостей динаміки процесів; 
- виявлення тенденцій та прогнозування вектора розвитку 

процесів [12, c. 295]. 
Політичні процеси в прикордонні зумовлені чинниками, серед 

яких: геополітичні координати, особливості формування держав-
ного кордону та його співвідношення з етнічними межами, етнічна 
структура населення, віддаленість прикордонних районів від 
промислових, культурних, економічних, інформаційних центрів, 
соціальні, економічні умови життєдіяльності населення, зовніш-
ньополітичні впливи, а також взаємовідносини між прикордонною 
елітою та центральною владою. 

Як зазначалося вище, в дослідженні пограниччя варто застосову-
вати інституційний, біхевіористський, структурно-функціональний 
підходи. Найбільш ефективним методом вбачається структурно-
функціональний. Його застосування передбачає виявлення зв’язків 
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між політичними та регіональними процесами за лінією центр-
пограниччя. Це допомагає виявити ареали з відцентровими 
тенденціями, врахувати їхні соціокультурні особливості, що 
спричиняють формування ціннісних матриць регіональних спільнот. 

Варто застосовувати гуманістичний підхід для вивчення при-
кордоння, який передбачає дослідження в ньому шкали цінностей, 
культурного, ментального та етнічного різноманіття. Гуманістичні 
концепції «життєвого простору» та «політичного ландшафту» є 
актуальними для пояснення поведінки спільнот у локальних 
зонах [11, c. 29]. Отже, методологічна матриця дослідження погра-
ниччя зумовлює, по-перше, застосування теоретико-методологічних 
засад вивчення процесу; по-друге, урахування політичної, соціально-
економічної, демографічної специфіки локальних території. 

Концептуалізація локалістики відбувається у просторі «пере-
хресних», «пов’язаних» історій, погранич, цивілізаційних та інших 
культурних впливів. У фокусі уваги політологів – «пучки відносин» 
(bundles of relationships), тобто точки дотику у відносинах соціумів, 
культур, цивілізацій. А оскільки кожен регіон – реальний чи «уяв-
лений» – має свій «набір культурних ландшафтів, географічних 
уявлень, просторовість постає його природною онтологічною осно-
вою» [6, c. 27]. За Г. Пушкарьовою, «усе, що перебуває навколо 
нас, локалізується у певній точці географічного простору». Простір 
постійно наповнюється новими знаками, символами, смислами, і 
саме це, перш за все, зумовлює необхідність нових принципів його 
сприйняття, «перцепцій, розуміння закодованих у символічних 
конструкціях значень» [9]. 

Проблема осмислення простору зазнає суттєвих змін, простір 
перетворився на самодостатній чинник впливу на зміст подій та 
їхнє сприйняття. Це зумовлює дослідження пограниччя як само-
стійний об’єкт зі специфікою культурної комунікації. 

Нині вчені схиляються до вивчення простору як реального, а 
не «формального медіуму», при цьому простір розглядається не як 
вмістилище досвіду, а як «рухлива ієрархія відмінностей чи розбіж-
ностей». Можна вважати провісником М. Фуко – адже саме він 
написав, що «сьогоднішню епоху можна швидше назвати епохою 
простору» і що, зрештою, саме з ним найбільшою мірою пов’язу-
ватимуться тривоги людства [13, c. 191]. 
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Віддавна простір розглядався як рамка, яка дає змогу соціуму 
постійно відтворювати власну готовність захищатися від зовнішніх 
загроз і протистояти внутрішнім дезінтеграційним тенденціям. Він 
забезпечував дієвість механізмів інтеграції й самоорганізації, 
виступаючи в ролі соціоінтегративного чинника. Цю роль він 
зберігає і в нових умовах, але функцію інтеграції дедалі більше 
перебирає на себе не територія як така, а домінуюча у ній система 
цінностей. Не можна не погодитися з Я. Верменич, яка зазначає: 
«Коли звичні ієрархії руйнуються, а плюралізм цінностей стає на 
заваді консолідаційним цілям, тільки ефективна наука здатна 
протистояти намаганням олігархічних бюрократичних структур 
використовувати ціннісну розбалансованість у своїх вузькогрупових 
цілях і впливати на диспозиційні орієнтації у консолідаційному 
ключі» [2, c. 33]. 

Події передостанніх років показали, що культурна багатоманіт-
ність, ідеологічні протистояння тією чи іншою мірою вступають у 
конфлікт з інтеграційними тенденціями. Активізувати соціокультурну 
динаміку соціуму під силу саме тим структурам, які ефективно 
використовують механізми легітимації й пропаганди універсаліст-
ських цінностей і загальногромадянських підходів. Мінімізацію 
традиціоналістських настанов і групових впливів регіональних 
еліт здатна забезпечити орієнтація на раціоналізм і прагматизм та 
тверезе усвідомлення національних інтересів. А це означає, що 
простір і територіальність як контекст пограниччя мають бути у 
фокусі регіональної політики. Під «парасолькою» локальної іден-
тичності можуть співіснувати різні види ідентичностей – культурних, 
етнічних, мовних, релігійних та інших, створюючи гармонійну 
єдність багатоманітності. Територіальна ідентичність здебільшого 
формується як «бриколаж» (термін Я. Верменич) географічних 
образів, локальних міфів та культурних ландшафтів. Вони становлять 
контент ментальної карти – сукупність знаків і символів, спромож-
них створити уявлення про ландшафти, особливості національних 
звичаїв тощо. 

Актуалізація проблем простору, локальних територій, погра-
ниччя, а як наслідок – локальних ідентичностей, відбулася за умов 
актуалізації «ментальної картографії». Ментальні мапи – міждис-
циплінарне поняття, котре функціонує у сфері географії, історії, 
психології, культурології й соціології. Ментальні мапи – це не 
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територія, а ментальні конвенції. Нині, як зазначає І. Колесник, 
картографується не лише простір, але й ідеї, концепції, символи. 
«Авторитетною теорією репрезентації просторових знань у свідо-
мості людини, – стверджував Б. Шенк, – є концепція ментальної 
мапи» [14]. Поняття «ментальна мапа» («mental map») уперше 
введене Е. Толменом у 1948 р. На його наукову вагу зважали 
Р.М. Доунз та Д. Стеа, визначаючи ментальну картографію як 
«абстрактне поняття, котре охоплює ті ментальні й духовні 
здібності, що дають нам можливість збирати, упорядковувати, 
зберігати, викликати з пам’яті інформацію про навколишній 
простір», а отже, ментальна мапа – це «створене людиною 
зображення частини навколишнього простору. Вона відображає 
світ таким, як його уявляє людина, і може бути неправдивою» [15]. 
Проте не варто ототожнювати ментальну мапу з географічним 
символом (місця, території, простору). Важливо наголосити, що 
ментальна мапа – не тільки репрезентація окремих ареалів, а 
карта-код «просторових відносини між об’єктами та навколишнім 
середовищем» (формула У. Найссера) [7, c. 138, 139]. 

Ментальна мапа є певним наслідком взаємодії суб’єкта з його 
просторовим оточенням. Чинниками впливу на зміст ментальних 
мап є політичні події – війни, революції, соціальні кризи, геополі-
тичні стратегії. Наявні ідеологічні системи конструюють, нав’язують, 
змінюють просторові уявлення та ментальні межі, які слугують 
засобом маніпулювання, політичного тиску в руках політиків. 
Наявність суб’єктивного чинника в ментальній картографії, на 
думку Б. Шенка, «призводить до того, що й ментальні мапи, і 
ментальна картографія можуть варіюватися залежно від того, під 
яким кутом людина дивиться на світ» [15]. Так, ментальна мапа 
українців Лівобережної України суттєво відрізняється від образу 
українців, сконструйованого у дослідженнях російських істориків. 

Сучасний етап просторового дискурсу характеризується, за 
висловом Д. Замятіна, «тотальною географізацією простору», сенс 
якої у «цілеспрямованому усвідомленні ментального конструювання 
географічного образу» [5]. Тобто реактуалізація просторової свідомо-
сті спричинила підвищену увагу політологів до проблем менталь-
ної географії. У 80-х рр. ХХ ст. поняття «гуманістична/гуманітарна» 
географія, «метагеографія», «метагеографічна культура», «мета-
географічна методологія» використовував український географ 



0  

 86 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(82)

Д. Ніколаєнко. Ментальна географія поліструктурна і містить: масові 
просторові уявлення, стереотипи, образи і поняття. Цілком слуш-
ною є думка В. Щукіна та Д. Замятіна, які вважають, що поняття 
«гуманітарної/культурної географії» ширше за концепт «ментальної 
географії». Безумовно, легітимація ментальної географії в дискур-
сивних практиках істориків, культурологів, політологів потребує 
термінологічного підґрунтя, перш за все, узагальнення низки кон-
цептів: «просторовий образ», «географічний образ», «просторова 
ідентичність», «територіальна ідентичність», «локальні міфи», 
«культурний ландшафт», «локус». 

На особливу увагу заслуговує концепт «культурного ландшафту» 
як «інваріант географічного образу», «територія чи простір, які 
сприймаються крізь призму культури, соціокультурних цінностей, 
знаків і смислів». Культурний ландшафт – простір, що сприятиме 
активному народженню й формуванню географічних образів, а отже, 
«емоційному, раціональному і концептуальному співпереживанню 
простору» (В. Щукін). «Локус» – містить бінарну опозицію визна-
ченість/невизначеність (відсутність кордонів, «малоосвоєний») 
(Д. Замятін) [7, c. 143–144]. Поза всякими сумнівами, ментальна 
географія корисна для нашого дослідження з погляду ментального 
конструювання ціннісних систем пограниччя. Його ментальні мапи 
утворюються на регіональному та локальному рівнях і відображають 
культурні, ментальні, мовні особливості певних ареалів 

Ментальні мапи України конструювалися українськими гео-
графами, істориками, політиками за часів піднесення національної 
свідомості. Для обґрунтування самобутньої концепції української 
історії М. Грушевський застосовував їх у державницьких моделях, 
апелюючи до мовно-культурної ідентичності українців, яка – «на 
крові та ґрунті» (метафора М. Грушевського). 

Заслуговує на увагу те, що в ментальному картографуванні 
М. Грушевського-історика цікавили межові території між Сходом і 
Заходом, де велися «пограничні війни», скупчувалося найбільш 
активне, енергійне населення, відважне й сміливе, з кращих сил 
народу [4 c. 247]. Якщо ментальна мапа М. Грушевського тяжіла до 
цивілізаційних характеристик України, то географ С. Рудницький 
актуалізував культурно-ментальні особливості територій. 

У дискурсі С. Рудницького Східна, Західна, Середня Європа 
вживалися у суто географічному сенсі, щоправда, він легко оперував 
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поняттями, котрі мали геополітичні смисли, зокрема, «австрійська 
частина України», «Україна російська». Ось чому ментальна мапа 
С. Рудницького окреслювала кордони українських територій, які 
розділені між двома імперіями й межують із країнами, що входили 
до складу цих імперій. Поділ українських земель на розмаїті полі-
тичні ареали, за С. Рудницьким, є «штучним, не відповідним ані 
природним умовам країни, ані антропогеографічним відносинам». 
Звідси він пропонує регіональний поділ українських територій 
суто за природно-географічним принципом, який збігався із кордо-
нами культурно-ментальних зон України: Карпати і Підкарпаття, 
Розточіє (височина від Львова до Любліна), Підляшшя, Полісся, 
Волинь, Поділля (Галицьке Поділля, Руське Поділля), Правобе-
режна височина (де знаходилася «мать городов руських»). С. Руд-
ницький виокремлював такі регіони, як Лівобережна низина 
(Чернігів – столиця Сіверщини, Ніжин, Прилуки, Переяслав, 
Пирятин, Лубни, Миргород, Кобеляки, Новомосковськ, Павлоград, 
Полтава, Кременчук), Лівобережна височина (Стародуб, Новгород-
Сіверський, Глухів, Кролевець, Борзна, Конотоп, Білопіль, Ромни, 
Путивль, Суджа, Миропілля, Суми, Охтирка, Лебедин, Зенків) і 
Богодухів, Харків, Вовчанськ, Старобільськ, Білгород, Короча, 
Старий Оскол, Острогозьк. За природно-географічним критерієм 
ментального картографування С. Рудницький виокремлював 
область Донецького кряжа, «українську частину Бессарабії» та 
«довгу смугу Чорноморської низовини» [10, c. 375–380]. 

На відміну від С. Рудницького, просторові концепти у М. Гру-
шевського набувають культурно-ментального сенсу, що зумовило 
особливості його картографії українських територій: Слобожанщина, 
Лівобережна Україна (Лівобічна Україна), Правобережна Україна 
(Правобічна Україна, Правобережжя), Південна Україна (Полуднева 
Україна), Волинь, Поділля, Наддніпрянщина (Наддніпрянська 
Україна); західноукраїнські території ідентифікувались як 
Галичина, Буковина, Угорська Русь [4, c. 247]. 

На зламі XIX–XX ст. відбувалося становлення ментальної 
географії як геополітичного дискурсу. У «просторовій свідомості» 
витворювалася певна ієрархія культурно-географічних матриць 
цивілізаційного, регіонального та локального рівнів: Європа 
(«Східна», «Західна», «Середня/Центральна»), Україна («Україна 
Галицька», «велика Україна російська»), Галичина, Слобожанщина, 
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Волинь, Південна (Полуднева/Степова) Україна тощо [8, c. 154]. 
На сьогодні ментальна географія переживає фазу теоретичної рефлек-
сії її механізмів на тлі трансформаційних процесів та нових 
цивілізаційних викликів. 

Нині, коли західний і східний вектори вітчизняного простору 
стали не просто полем дискусій, але й ареною збройних проти-
стоянь, перед політологами постали особливі завдання з діагнос-
тики та віднайдення шляхів виходу із кризи. Тому вкрай важлива 
активізація усіх складових наукового аналізу – від географічних 
до етнокультурних. 

Географічна компонента може бути корисна для дослідження 
співвідношення символів і кодів, що проектуються культурним 
ареалом цього регіону на освоєний ним простір. Історико-
культурна – це історія освоєння регіону, формування в його межах 
певного типу культури, а головне – регіональної ідентичності. 
Демографічна – включає дослідження проблем розселення, 
розміщення, переміщень населення. Врешті-решт, етнокультурна 
компонента зосереджує увагу на регіональному вимірі ціннісних 
систем, на процесах міжкультурної комунікації. 

Ми є свідками диференціації політологічних досліджень відпо-
відно до вимог соціогуманітарних наук, що задає новий алгоритм 
вивченню процесів соціокультурних трансформацій. Змінюється кут 
зору на співвідношення «національного наративу» та «периферій-
ного». Роль локалізму як дослідницької парадигми зростає в міру 
того, як піддаються істотному переосмисленню поняття полярності, 
фрагментованості, глокальності тощо. Крім того, істотно видозмі-
нюється співвідношення домінант соціального й культурного на 
користь останнього. 

Регіоналізм розглядається як один з чинників інверсії зовнішніх і 
внутрішніх факторів розвитку суспільства. Таким чином, дослід-
ження пограниччя набуває статусу інтердисциплінарного знання, 
сфера якого охоплює не лише ієрархію центрів і периферій у країни, 
але й простір «наддержавних» державних кордонів. Корекції у 
зв’язку з цим піддаються не лише засади регіоналізму, але й його 
зміст як теоретичної рефлексії й ціннісно-смислового відображення 
сучасних інтеграційних процесів. 

Висновки. Якщо говорити про проблеми українського суспіль-
ства у контексті із сучасними трагічними подіями, то найбільш 
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продуктивним може бути їхнє дослідження через концепт погра-
ниччя. Пограниччя не лише у територіальному вимірі, а й у «точках 
зіткнення» демократії й авторитаризму, лояльності і протесту, 
ліберальних і національних доктрин. «Етика пограниччя, – зазначає 
Я. Верменич, – місця зустрічі Свого й Чужого, дає змогу зрозуміти 
важливість збереження цілісності за умов роздільності й проти-
стоянь» [2, c. 38]. У межах нашого дослідження треба позбутися 
погляду на пограниччя як на «зіткнення двох периферій обабіч 
кордону», зрозуміти сутність пограниччя як екзистенційного фено-
мену зі специфікою культурних кордонів, які часто не збігаються 
ані з географічними, ані з етнічними, ані з політичними. 

У зв’язку з переосмисленням проблем простору та регіоналізму 
помітно зростає інтерес до концепту пограниччя в соціогуманітар-
них науках. Досить тривалий час це питання розглядалося як суто 
геополітичне. Але сьогодні дослідження пограниччя є органічною 
частиною таких гуманітарних досліджень, як історична компара-
тивістика, постколоніальні студії та «перехресні історії». 
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Володимир Кулик 
 

МОВА Й ІДЕНТИЧНІСТЬ В УКРАЇНІ  
ПІСЛЯ ЄВРОМАЙДАНУ 

 
У статті аналізується зв’язок між мовою та ідентичністю 

в Україні після Євромайдану та російської інтервенції в Криму й 
на Донбасі. Хоча однойменна мова традиційно була важливим 
маркером української ідентичності, символічне пошанування цієї 
мови не втілювалося в її переважне вживання в різних ділянках. 
Народне повстання проти авторитарного режиму й особливо 
російська аґресія проти України спричинили піднесення національ-
ної ідентичності, яке, однак, не привело до сумірного збільшення 
вжитку української мови. Для зрозуміння зв’язку між мовою та 
ідентичністю в постмайданній Україні я аналізую зміни в структурі 
ідентичностей, мовних настановах і зразках мововжитку, спира-
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ючись на дані загальнонаціональних соціологічних опитувань та 
фокус-груп у різних частинах країни. 

Ключові слова: національна ідентичність, мовні настанови, 
мововжиток, національна мова, Євромайдан, аґресія Росії проти 
України. 

Volodymyr Kulyk. Language and identity in Ukraine after 
Euromaidan. The article examines the relation between language and 
identity in Ukraine in the wake of the Euromaidan protests and the 
Russian intervention in the Crimea and the Donbas. Although the 
eponymous language has traditionally been an important marker of 
Ukrainian identity, the symbolic valorization of the language has not 
been matched by its predominant use in various domains. The popular 
uprising against the authoritarian regime and especially the Russian 
aggression against Ukraine have caused an upsurge of national identity 
which, however, has not led to a commensurate increase in the use of 
the Ukrainian language. To gain an insight into the relation between 
language and identity in post-Maidan Ukraine, I analyze changes in the 
structure of identities, language attitudes and patterns of languages use 
as reported in nationwide mass surveys and focus group discussions in 
various parts of the country. 

Key words: national identity, language attitudes, language use, 
national language, Euromaidan, Russian aggression against Ukraine. 

 
Українська нація та мова  

за часів бездержавності й державності 
Як і інші народи, що не мали власної державності, українці 

традиційно окреслювали себе за етнокультурною спільністю, а не 
за громадянською належністю. Коли в ХІХ столітті народницька 
інтеліґенція намагалася вживити національну свідомість переважно 
селянським масам, саме мову вона наголошувала як головну рису, 
що відрізняла українців від росіян і водночас об’єднувала українське 
населення імперій Романових і Габсбургів. Проте ця свідомість не 
дуже поширилася серед українських мас Російської імперії до її 
перетворення на імперію комуністичну, яка придушила спроби 
українців та інших меншин створити незалежні держави. Саме 
комуністичний режим зібрав під однією владою майже всі частини 
українського народу, навчив їх уважати себе українцями та шану-
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вати однойменну мову як «рідну», а також уживав цієї мови, при-
наймні певною мірою, в різних сферах діяльності української 
республіки в буцімто добровільному союзі «братніх» народів. Вод-
ночас дедалі активніше накидання російської як мови міжетнічного 
спілкування та централізованого правління зробило її в останні 
десятиліття СРСР головною мовою повсякденного спілкування 
великої частини людей, котрі етнічно окреслювали себе як укра-
їнців, підважуючи таким чином усталений зв’язок між мовою та 
ідентичністю [1; 2; 3; 4]. 

Після проголошення незалежності Україна мала примирити 
свою постімперську репрезентацію як національної держави з ім-
перською спадщиною багатоетнічності й багатомовності. Хоча 
члени всіх етнічних груп одержали рівні політичні й соціальні 
права, влада пропаґувала символи, історію та мову титульної 
більшості як спільні для всіх громадян нової держави, котру вона 
представляла, як здійснення права української (етно)нації на само-
визначення. Крім того, влада намагалася притлумити роль етнічно-
сті як чинника соціальної організації; зокрема, вона припинила 
радянську практику реєстрації «національності» в особових доку-
ментах та відмовилася визнавати етнічно окреслені територіальні 
автономії [5; 6; 7]. Ця політика сприяла масовому сприйняттю 
української нації як спільноти всіх громадян незалежно від 
походження й водночас поступовому прийняттю українських етно-
культурних символів як важливих атрибутів цієї інклюзивної нації. 
В соціологічних опитуваннях, що з’ясовували важливі риси справ-
жнього українця, громадянські характеристики (повага до законів, 
громадянство та сприйняття України як батьківщини) здобували 
набагато більшу підтримку, ніж мова, етнічне походження чи 
релігійна належність [8]. Про таке інклюзивне розуміння україн-
ської нації свідчила й дедалі більша готовність осіб російського й 
іншого меншинного походження декларувати в переписах та опиту-
ваннях українську «національність», що таким чином ставала вже 
не так етнічною ідентичністю, як громадянською [3; 9, розд. 6]. 
Щодо етнокультурного змісту цієї ідентичності, то велика частина 
населення, зокрема серед меншин, усе ще з підозрою ставилася до 
тих символів і постатей, що їх радянських режим таврував як 
«націоналістичні». Водночас молоде покоління, що народилося та/чи 
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здобуло освіту за часів незалежності, здебільшого сприйняло нове 
тлумачення цих символів як важливого складника національної 
ідентичності [10]. 

Наданий 1989 року українській мові статус єдиної державної 
мови Української РСР певною мірою врівноважував фактичний 
статус російської як державної мови всього СРСР, але після втрати 
нею цього статусу внаслідок розпаду самого союзу в Україні 
виникли гострі суперечки щодо того, якою за нових умов має бути 
роль титульної мови. Українські націоналісти прагнули зробити її 
головною мовою всіх ділянок суспільного життя, подібно до 
титульних мов європейських національних держав. Натомість 
російські націоналісти, комуністи й багато космополітично налаш-
тованих лібералів закликали надати такий самий статус і російській 
мові, що буцімто мало забезпечити рівні права носіїв обох мов 
(хоча їхні опоненти твердили, що формальна рівність двох мов 
радше увічнюватиме успадковану перевагу російської в реальному 
вжитку). Прагматичні «центристи» підтримували законодавчий 
пріоритет української мови, але не хотіли обмежувати невідповідне 
її меншинному статусові вживання російської, з огляду на яке 
пріоритетний статус української мови ставав радше символічним 
маркером, аніж чинником комунікативної переваги [11; 12; 13]. 

Протягом перших двох десятиліть незалежності серед політиків 
переважала саме «центристська» орієнтація, що сприяло й збере-
женню позицій російської мови в комунікативній практиці, й дедалі 
сильнішому сприйняттю української мови як символічної вартості 
для всіх громадян. У проведеному 2006 року опитуванні центру 
«Громадська думка» аж 71% респондентів погодилися з тверджен-
ням, що «українська мова є одним із символів державності України», 
й навіть серед тих, хто в повсякденному житті говорить переважно 
російською, це твердження підтримали 58%. Водночас набагато 
менше людей хотіло, щоб українська стала головною мовою кому-
нікативної практики: за її вживання «більше, ніж тепер» вислови-
лися 42% всіх респондентів і лише 18% російськомовців, більшість 
яких таким чином продемонстрували орієнтацію на збереження 
звичної для них мови в їхній власній практиці й суспільстві зага-
лом [3, с. 168]. Ця орієнтація спричинилася до практично незмінної 
частки громадян, що спілкувалися переважно російською мовою: 
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вона залишалася ненабагато нижчою за частку тих, хто вживав 
переважно української (третю велику – хоча й істотно меншу за ці 
дві – групу становили особи, котрі говорили обома мовами при-
близно порівну). А оскільки частка тих, хто вважав себе українцями, 
значно зросла, то незмінне співвідношення головних мовних груп 
означало, що успадкований від радянських часів розрив між мовою 
та ідентичністю не лише не зник, а навіть збільшився [4; 14]. 

Зміни в ідентичності після Майдану й аґресії 
Євромайдан та російська аґресія проти України спричинилися 

до істотних змін в українській національній ідентичності, характер 
яких можна вивчати кількісними та якісними методами. З одного 
боку, порівняння результатів опитувань, які провів Київський 
міжнародний інститут соціології в лютому 2012 та вересні 2014 
року, дає змогу визначити зміни в ідентифікаціях громадян 
України в цілому та мешканців певних макрореґіонів зокрема. З 
другого боку, проведені на початку 2015 року в різних частинах 
країни дискусії у фокус-групах є цінним джерелом інформації про 
нюанси й причини цих змін. Я зосереджуся на двох головних ви-
мірах ідентичності: її пріоритетності (salience) щодо інших іден-
тичностей респондентів та її змісті, тобто значенні, якого люди 
надають своїй гаданій належності до української нації [15; 16]. 

Щодо пріоритетності, то обидва опитування містили запитання 
про головну територіальну ідентифікацію респондентів («Ким Ви 
                                                 

 Опитування 2012 (2029 респондентів) та 2014 років (2013 респондентів) 
стали можливими завдяки ґрантам, що їх надали авторові, відповідно, Наукове 
товариство імені Шевченка в США та Канадський інститут українських студій 
(КІУС) при Університеті Альберти. Статистична похибка в обох опитуваннях не 
перевищує 3,3%. Оскільки друге опитування не проводилося в анексованому 
Криму, то з першого я теж вилучив кримських респондентів, щоби зробити 
результати порівнянними. Хоча у вересні 2014 року велику частину Донбасу 
контролювали російські та сепаратистські війська, опитування проводилося по 
обидва боки лінії фронту.  

 Дискусії у фокус-групах проводив той самий інститут у межах проекту, 
фінансованого з ґранту КІУСу. У лютому 2015 року проведено дискусії у Києві та 
Харкові, а в березні – у Кропивницькому (тоді ще Кіровограді) та Чернівцях. У 
кожному місті одна група складалася з осіб віком від 20 до 35 років, що брали 
участь у Євромайдані або підтримували його, а інша – з осіб від 35 до 50 років, 
які тих протестів не схвалювали. Цитати з дискусій наведено без змін мови та 
стилю, щоб дати уявлення про особливості мовлення учасників. 
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себе вважаєте в першу чергу?»), і в обох випадках національна 
ідентифікація виявилася набагато сильнішою за місцеву, реґіо-
нальну, пострадянську, європейську та глобальну. 2014 року 61% 
усіх респондентів назвав пріоритетною свою ідентичність як 
громадян України, тоді як лише 21% уважав себе передусім меш-
канцями свого міста чи села, а 9% – свого реґіону (інші ідентичності 
набрали менше 5%). До того ж за час між двома опитуваннями 
національна ідентифікація зміцнилася аж на 10%, а місцева стала 
на 7% слабшою і реґіональна майже не змінилася, тобто розрив між 
національною ідентичністю та її конкурентами суттєво збільшився. 
Навіть порівняно з соціальними ідентичностями всіх типів націо-
нальна виявилася найсильнішою (втім, відмінність між нею та ґен-
дерною є статистично незначущою). Коли 2014 року респондентів 
запитали, які з наведених двадцяти слів найкраще їх характеризують, 
і попросили вказати не більш як три,  47% назвалися українцями, 
45% – чоловіками або жінками, 28% – мешканцями свого міста або 
села, 26% – православними, 16% – мешканцями свого реґіону, 
11% – пенсіонерами, а 7% – патріотами (решта характеристик 
набрали менш як 5%). Годі сказати, якого саме значення той чи 
інший респондент надавав слову «українець», але не викликає 
сумніву, що це самоокреслення є в сьогоднішній Україні одним із 
найпріоритетніших. Водночас ця пріоритетність не є однаковою 
для всіх частин країни: на Заході та в Центрі вона безперечна, в 
південних і східних областях національна ідентичність поступається 
лише ґендерній, а от на Донбасі вона набагато слабша ще й за 
реґіональну, місцеву та православну. Ба більше, якщо в західних і 
центральних областях пріоритетність цієї ідентичності збільшилася 
між двома опитуваннями, то на Донбасі, навпаки, зменшилася, 
натомість сильнішою стала ідентифікація зі своїм реґіоном, який 
донбасці, отже, дедалі більше відрізняють від решти України. Це 
можна пояснити, зокрема, тим фактом, що у вересні 2014 року 
близько половини цього реґіону перебувало під контролем 
проросійських сепаратистів, які намагалися розірвати всі зв’язки 
Донбасу з Україною. 

Дискусії у фокус-групах допомагають пояснити, чому націо-
нальна ідентичність стала для більшості українців пріоритетнішою 
та чому вона залишається для деяких із них проблематичною. 
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Оскільки національна ідентичність пов’язана не лише з нацією, а й 
з державою, то громадяни, невдоволені нинішньою політикою 
держави, менш схильні декларувати таку ідентичність, аніж ті, хто 
цю політику схвалює. Крім того, сприйняття перемоги Майдану як 
вияву влади народу вирішувати свою долю сприяло сильнішій 
ідентифікації з цим народом, а відчуття безпорадності перед 
економічною кризою робило таку ідентифікацію проблематичною. 
Навіть деякі з тих учасників фокус-груп, хто нарікав на зумовлене 
кризою зубожіння людей, водночас зазначали, що останнім часом 
у них «патріотизму більше стало, [стали] більше поважати свою 
країну, більше вірити в краще, що вона переможе, тобто, війна 
закінчиться, криза теж закінчиться» (Кропивницький, група з 
учасниками 35–50 років). Багато учасників, намагаючись 
примирити розчарування нинішньою політикою та національні 
почуття, воліли ідентифікуватися не як громадяни України, а 
радше як українці. Для декого міцний зв’язок із Росією, по суті, 
унеможливив позитивне ставлення до антиросійських, як їм 
здавалося, протестів на Майдані та дій влади після його перемоги, 
але така настанова була радше винятковою. 

Із різних аспектів змісту національної ідентичності найоче-
видніші зміни сталися у ставленні до Росії. До російської держави 
респонденти, за їхніми власними деклараціями, ставилися у 
вересні 2014 року значно гірше, ніж до Майдану та війни: 28% 
відповіли, що «за останній рік» їхнє ставлення погіршилося 
набагато, й ще 25% – що трохи погіршилося. Знову ж таки, ця 
зміна сталася в усіх макрореґіонах, окрім Донбасу. Водночас 
погане ставлення до держави не конче означає відчуження від 
народу. На запитання 2014 року про їхню оцінку твердження «Хоч 
би як поводилися представники влади, російський народ завжди 
буде близьким українському» 24% респондентів висловили повну 
підтримку, ще 40% були «скоріше згодні» й лише 11% більш чи 
менш рішуче заперечили. В усіх фокус-групах більшість учасників 
наголошували, шо їхнє неґативне ставлення до держави не 
поширюється на громадян, проте дехто вважав, що все-таки «є їх 
провина в тому, що вони покірно, як вівці, ідуть за своїм 
керівником» (Харків, 20 – 35 років), тобто не тільки бояться проте-
стувати, а й воліють вірити всьому, що каже влада. Водночас багато 
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учасників висловлювали сумнів, чи можуть тепер росіяни бути 
«братнім народом» для українців, як колись учила радянська 
пропаґанда, а дехто запевняв, що такі народи, як поляки, грузини 
та литовці, більш варті називатися братніми українському. 

Інший важливий аспект стосується сприйняття українського 
націоналізму в минулому й сьогодні. Хоча живучість радянських 
стереотипів стримує зміни, нинішня російська аґресія все-таки 
сприяє засвоєнню націоналістичних уявлень. Це виявилося, зокрема, 
в істотно кращому ставленні до Степана Бандери, символу україн-
ського націоналістичного спротиву радянським і німецьким оку-
пантам у середині ХХ століття. Натомість до його антагоніста 
Іосіфа Сталіна, який, зрештою, придушив цей спротив, українці 
тепер ставляться ще гірше, ніж раніше. Якщо 2012 року ставлення 
до Бандери було таким само поганим, як до Сталіна (частка відпо-
відей «погане» та «скоріше погане» становила, відповідно, 53% та 
56%), то 2014 року воно стало набагато кращим (42% неґативу 
проти 62%). Як і щодо попередніх запитань, лише в Донбасі 
сприйняття Бандери стало гіршим і лише там ставлення до Сталіна 
змінилося на краще. 

Хоча багато учасників фокус-груп усе ще дотримувалися 
сформованого за радянських часів погляду на націоналізм як 
національну винятковість або навіть нацизм, більшість уважала, 
що націоналізм означає любов до свого народу й прагнення волі 
для своєї країни. Декілька осіб прийняли цей термін як власне 
ідеологічне окреслення, як-от у такому твердженні: «Я русскогово-
рящий украинский националист. Потому что я вважаю, що держава 
повинна розвиватися, виходячи з національних інтересів. І вот 
іменно це підкреслення, от це я вважаю своїм націоналізмом» 
(Київ, 20 – 35 років). Деякі учасники також твердили, що націона-
лізм відіграє важливу позитивну роль у багатьох суспільствах, 
зокрема тих, що їх вони вважали прикладами для України. Нарешті, 
велику міру прийняття українського націоналізму продемонстру-
вали відповіді на запитання про те, кого можна вважати національ-
ними героями України: в різних містах називали переважно постаті 
з націоналістичного наративу історії України, а не з радянського. 
Деякі з цих постатей, як-от Тарас Шевченко та Богдан Хмельниць-
кий, були присутні й у радянському пантеоні, але інших реабіліто-
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вано щойно після проголошення незалежності, за яку, згідно з 
новою інтерпретацією, вони самовіддано боролися. Націоналістич-
ний пантеон учасники фокус-груп здебільшого доповнювали 
сучасними героями, зокрема тими, що загинули на Майдані або 
воювали проти російських аґресорів на Донбасі. 

Уявлення про суспільні ролі та вартості мов 
Гаданий зв’язок між мовою та ідентичністю є одним з аспектів 

змісту цієї ідентичності, тому його можна досліджувати на тому 
самому матеріалі, що й інші аспекти. Дані опитувань і фокус-груп 
показують, що ставлення до мов, хоч теж суперечливе, суттєво 
відрізняється від інших змін в ідентичності готовністю великої 
частини українців визнавати леґітимність ситуації, зумовленої 
політикою радянського режиму. 

Якщо йдеться про декларовані респондентами зміни «за 
останній рік», то ставлення українців до титульної мови істотно 
покращилося: у вересні 2014 року 30% респондентів  заявляли про 
більш чи менш радикальну зміну на краще й тільки 7% – на гірше 
(погіршення переважало тільки на Донбасі). Варто зауважити, що 
ставлення до української мови покращилося приблизно такою самою 
мірою, як до Державного гімну й прапора, з чого можна виснува-
ти, що українці сприймають державну мову не лише з правово-
го погляду, тобто як мову держапарату, а й із символічного, як 
національний атрибут. Це сприйняття відбилося також у відповідях 
на поставлені в 2012 та 2014 роках запитання про причини важли-
вості української мови для громадян України [пор. 2, с. 164–166]. 
Маючи змогу вибрати не більш як три причини з запропонованого 
списку (там перелічено ті причини, що їх найчастіше згадують у 
публічному дискурсі), близько трьох чвертей респондентів в обох 
опитуваннях назвали роль української мови як державної, який, 
зрештою, може означати й мову держапарату, й національний атри-
бут. Однак за час між опитуваннями посилилося визнання двох інших 
причин, що чітко вказують на роль української саме як національної 
мови: «мова, яка є основою незалежності України» (2012 року цю 
причину вказали 20% респондентів, а 2014-го – вже 27%) та «мова, 
яка об’єднує українське суспільство» (14% та 23%, відповідно). 
Нарешті, сприйняття української як національної мови було помітне 
в твердженнях учасників фокус-груп, що представляли активніше 
вживання цієї мови як один із виявів національного піднесення: 
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«Мабуть, ми ще сильніше відчули себе нацією, українцями. Хоча б 
більша кількість людей згадали, що у нас є нація, що ми українці. 
Мені навіть здається, що більше ми стали говорить українською 
мовою завдяки цьому» (Кропивницький, 35 – 50 років). 

Натомість до російської мови стали набагато чи трохи гірше 
ставитися 19% респондентів, переважно україномовці Заходу та 
Центру. Водночас більшість громадян не змінила свого ставлення, 
хоч би яким воно було. Багато учасників фокус-груп говорили, що 
внаслідок Майдану й війни більше полюбили українську мову 
та/чи стали нею частіше говорити, але ніхто не вважав цю зміну 
підставою для гіршого ставлення до російської, тим паче для від-
мови вживати її (як головну чи другу після української) в повсяк-
денному житті. Поданий нижче уривок із дискусії в переважно 
російськомовному Харкові (20 – 35 років) демонструє різні 
арґументи, що служать для виправдання цієї позиції: 

 
Модератор: Деякі люди вважають, що тепер це мова ворога і 

тому вони не можуть сприймати її так, як раніше. Що ви про це 
думаєте? 

Респ. 2: Ну, якщо з дитинства ми спілкувалися російською 
мовою… 

Респ. 6: Привыкли з дитинства, да. 
Респ. 4: Мы не ассоциируем её с Россией. 
Респ. 3: Мы ж не с языком воюем. 
Респ. 4: Да. 
Респ. 1: В будь-якому випадку що наша українська мова, що 

російська мова – це в першу чергу засіб спілкування. 
 
Якщо погляд на українську мову лише як засіб спілкування 

суперечить наведеним вище свідченням її символічного поціну-
вання, то щодо російської наголос на комунікативній ролі узгод-
жується з відповідями на запитання про причини важливості цієї 
мови для громадян України. В обох опитуваннях більшість рес-
пондентів указували на її роль як «мови, яку в Україні майже всі 
розуміють», а другою, з великим відривом, ішла роль як «мови 
спілкування між громадянами країн СНД» (2014 року першу 
назвали 59%, а другу – 34%). Щоправда, одна досить часто згадувана 
роль – «мова більшості людей у східних областях» (31%) – усе-таки 
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натякала на зв’язок мови з ідентичністю, але не національною, а 
реґіональною, тоді як національну роль «мови, якою з давніх часів 
говорили в Україні», визнали важливою набагато менше респон-
дентів (15%). До того ж за час між опитуваннями гадана реґіо-
нальна вкоріненість російської мови значно зміцнилася, а сприйняття 
її як частини національної традиції, навпаки, неабияк послабшало, 
тобто тепер її загальнонаціональна леґітимність спирається головно 
на комунікативну функцію. 

У кожному разі, для більшості людей сильніша українська 
ідентичність не означає гіршого ставлення до російської мови, 
тобто для них уживання чи близькість до цієї мови не стали несу-
місними з усвідомленням себе українцями. Така настанова свідчить 
про етнокультурну інклюзивність нової української ідентичності, 
що постала під впливом Майдану та війни. Проте добре ставлення 
до людей, які говорять різними мовами, не означає визнання 
однакової леґітимності самих мов. Поважаючи російську як мову 
великої частини населення та звичний засіб спілкування всередині 
країни та поза її межами, українську мову цінують не тільки за 
комунікативні функції, а й за символічну роль національної мови. 
Тому від держави громадяни очікують підтримки насамперед 
української мови: в опитуванні 2014 року за це висловилися аж 
56% респондентів, тоді як підтримки насамперед російської воліли 
всього 5%, всіх мов рівною мірою – 17% і підтримки в кожній 
частині країни мови місцевої більшості – 14%. Державна підтримка 
передусім української мови виявилася найпопулярнішою опцією в 
усіх макрореґіонах, окрім Донбасу, де більшість висловилася за 
підтримку мови місцевої більшості. На відміну від донбасців, які 
бажають зберегти звичне мовне середовище, мешканці інших 
південно-східних областей ладні дозволити державі поступово 
зробити символічно важливу національну мову головною мовою 
мовленнєвої практики. 

Уявлення про особливу роль української мови відбилося 
також у громадській думці щодо питання про належні статуси 
двох найпоширеніших мов, яке було предметом гострих суперечок 
протягом усього періоду незалежності [13; 17; 18]. Відразу після 
перемоги Євромайдану це питання знову опинилося у фокусі 
громадської уваги, оскільки прибічники української мови спробу-
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вали скасувати ухвалений за часів Януковича мовний закон, що 
підвищував статус російської (а також мов інших меншин). Хоча 
цю спробу зупинив тодішній виконувач обов’язків Президента, 
російська влада все-таки використала її як один із приводів анексу-
вати Крим і роздмухати сепаратизм на Донбасі. Гостріше усвідом-
лення конфліктного потенціалу мовного питання спричинилося до 
переважної підтримки, з одного боку, статусу української мови як 
єдиної державної, а з другого, збереження офіційного (реґіональ-
ного) статусу російської в місцях її поширення, що став своєрід-
ним способом визнання суспільної леґітимності її носіїв [19; 20]. 
Тому демонстровану протягом багатьох років у соціологічних 
опитуваннях чисельну рівновагу між прибічниками й опонентами 
статусу російської мови як другої державної було порушено: тепер 
більшість громадян схиляється до державного статусу лише укра-
їнської водночас із офіційним статусом російської (та інших мов 
меншин) у тих реґіонах, де вони поширені. Наприклад, в опитуванні 
Київського міжнародного інституту соціології від лютого 2015 року 
цей компромісний варіант підтримали 52% респондентів, тоді як 
на статусній рівності двох мов наполягали тільки 19% (проти 27% 
два роками до того) й приблизно стільки само (21%) воліли взагалі 
вилучити російську з офіційного вжитку [21]. 

Висновки 
Проведений вище аналіз показує, що, з одного боку, українська 

національна ідентичність стала пріоритетнішою щодо інших тери-
торіальних і нетериторіальних ідентичностей, ніж була до Майдану 
та війни, а з другого боку, істотно змінився зміст цієї ідентичності, 
що виявилося насамперед у віддаленні від Росії та більшій при-
хильності до українського націоналізму як світогляду й історичного 
наративу. Хоча ця зміна не є однаковою для різних частин країни, 
вона охопила майже всю її територію, за винятком Донбасу, що 
після перемоги Євромайдану став тереном масових сепаратист-
ських виступів і відтак збройного протистояння. Однією зі змін у 
змісті української ідентичності стало більше поцінування титульної 
мови як національної, подібно до інших національних атрибутів, 
як-от гімну та прапора. Проте це символічне поцінування не супро-
воджується масштабним переходом до вживання української мови 
в повсякденному житті чи бодай додаванням її до активного кому-
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нікативного репертуару. Більшість російськомовців не бачать підстав 
переходити на українську, вважаючи, що їхня належність до укра-
їнської нації базується на вільному виборі, а не якихось етнокуль-
турних характеристиках. Хоча таке сприйняття здається цілком 
відповідним для інклюзивного демократичного суспільства, необ-
межене вживання мови колишньої імперії сприяє збереженню її 
успадкованої від імперських часів переваги, а отже, марґіналізації 
мови національної, яку більшість членів нації начебто хотіли би 
бачити широко вживаною в суспільстві й наділеною активною 
підтримкою держави. Остерігаючись відштовхнути російськомовців, 
нинішнє державне керівництво не надає активної підтримки укра-
їнській мові, але така політика невтручання погіршує несприятливе 
становище цієї мови в різних ділянках і таким чином провокує 
невдоволення тієї частини громадян, які вважають її ключовим 
елементом національної ідентичності. 
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Микола Рябчук 
 

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ ЧИ ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ?  
ЩО ПОКАЗАЛИ ПОЛІТИЧНІ ДИСКУСІЇ  

З ПРИВОДУ «ДЕКОМУНІЗАЦІЙНИХ» ЗАКОНІВ? 
 

Чотири закони, що стосуються різних аспектів політики 
пам’яті в Україні, ухвалені у квітні 2015 року Верховною Радою, 
відразу ж викликали бурхливу реакцію як з боку фахівців, так і 
ширшої громадянської спільноти. Поряд із суто технічними заува-
женнями стосовно суперечливості чи нечіткості окремих поло-
жень або їхньої реальної чи гаданої невідповідності нормам 
міжнародного права домінантною у дискусії виявилася принци-
пова, суто ідеологічна за своїм характером незгода сторін щодо 
ставлення до комунізму і, відповідно, радянського «комуністичного» 
минулого, та щодо некритичного нібито ставлення до ОУН і УПА 
як «борців за українську незалежність». Саме ці два головні аспекти 
дискусії аналізуються в цій статті – на матеріалі як української, 
так і зарубіжної періодики. 

Ключові слова: Україна, декомунізація, постколоніалізм, 
інтегральний націоналізм, політика пам’яті. 

Mykola Riabchuk. Decommunization or Decolonization? What 
did the debate on the ‘decommunization’ laws revealed? In April 
2015, the Ukrainian parliament passed a package of four laws that 
addressed various aspects of the national politics of memory. They 
evoked a heated public debate that involved both domestic and 
international experts. The discussants have pointed out at vagueness 
and inconsistences of some clauses and their discordance with 
democratic norms, primarily those of freedom of opinion and speech. 
Yet, the main discord revolved around two crucial issues – the Soviet 
past and communist legacy, and recognition and alleged glorification 
of two nationalist organizations, OUN and UPA, as «fighters for the 
national independence». The arguments of both sides are critically 
examined in this article. 

Key words: Ukraine, decommunization, postcolonialism, radical 
nationalism, politics of memory. 
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9 квітня 2016 року Верховна Рада України ухвалила одним 
пакетом відразу чотири закони, що отримали у повсякденному 
дискурсі умовну назву «декомунізаційних». Їхнім головним архі-
тектором і промотором був Інститут національної пам’яті, створе-
ний 2005 року за підтримки Президента Віктора Ющенка, взявши 
за взірець, насамперед, польський аналог – щоправда, із незрівнянно 
скромнішими ресурсами та повноваженнями. За президентства 
Віктора Януковича інститут перебував у невизначеному, напівле-
таргійному стані, проте після Революції Гідності він зазнав значних 
кадрових змін і помітно активізував свою діяльність. 

Перший із чотирьох законів, підготовлених інститутом і ухва-
лених Верховною Радою, – «Про правовий статус та вшанування 
пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» (закон 
№ 314-VIII) [1] – концептуально ґрунтується на уявленні про 
Україну як окуповану іншими державами, передусім Радянською 
Росією і, відповідно, трактує боротьбу проти цих держав як цілком 
справедливу і леґітимну (що, однак, зовсім не означає, як стверд-
жують критики, леґітимізації воєнних злочинів чи брутальностей 
стосовно цивільного населення, вчинених тими чи тими конкрет-
ними індивідами та формаціями). 

Другий закон – «Про увічнення перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні 1939–1945» (закон № 315-VIII) [2] – 
відмежовує українське відзначення трагічних подій Другої світової 
війни від совєтського (і неосовєтського у сьогоднішній Росії) 
наративу «Великої Вітчизняної війни» та всіх відповідних міфів і 
пропаґандистських кліше. 

Третій закон – «Про доступ до архівів репресивних органів 
комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» (закон 
№ 316-VIII) [3] – передбачає повне переведення у відкритий пуб-
лічний доступ усіх документів з-перед 1991 року. Це рішення над-
звичайно важливе не лише з практичного погляду (особливо в 
контексті дедалі жорсткішого цензурування архівів у Російській 
Федерації), а й із погляду символічного. Воно виразно сиґналізує 
припізніле, але вкрай бажане інституційне відмежування україн-
ських спецслужб від совєтських. 

Четвертий закон – «Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону 
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пропаганди їхньої символіки» (закон № 317-VIII) [4] – засуджує 
діяльність двох найкривавіших в українській історії політичних 
режимів, сталінського і гітлерівського, забороняє пропаґанду їхніх 
символів та виправдання нацистських і більшовицьких злочинів і, 
найважливіше, закладає чіткі правові механізму для очищення 
українського символічного простору від комуністичної спадщини. 
Це стосується назв незліченної кількості вулиць і площ, підпри-
ємств і організацій, населених пунктів, а також пам’ятних знаків і 
монументів. На відміну від попередніх спроб «декомунізації», 
зроблених свого часу Леонідом Кравчуком (1992), Леонідом 
Кучмою (2001) та Віктором Ющенком (2007) у формі декретів, 
котрі вимагали усунення пам’яток тоталітаризму, а проте не перед-
бачали жодних правових механізмів для свого втілення і в цьому 
сенсі залишалися всього лише прекраснодухими політичними 
деклараціями, новий закон покладає чітку відповідальність за його 
виконання на Кабінет Міністрів та місцеві органи влади і навіть 
окреслює порядок і терміни реалізації його положень. 

Основні суперечки довкола законів розгорнулись у квітні–
травні 2015 року, тобто у проміжку між ухваленням їх Верховною 
Радою та затвердженням Президентом України. Докладну, хоч і 
далеко не повну бібліографію цього обговорення можна знайти у 
статті Андреаса Умланда «Сильвестр Сталлоне як боксер» [5]. 
Серед пізніших публікацій заслуговує на увагу стаття Джоша 
Коена в американському двотижневику «Foreign Policy» [6] – 
вкрай тенденційна і поверхова, але санкціонована авторитетом 
впливового часопису та прихильною реакцією на неї в суспільних 
мережах з боку низки професійних істориків, що спеціалізуються 
на country’s racist and bloody history («расистській і кривавій 
історії» України, у термінах згаданого Джоша Коена). 

Усі арґументи критиків можна розділити умовно на п’ять груп, 
із яких перші дві ми свідомо залишимо за межами обговорення. 
Одна з них стосується різноманітних технічних вад, правових супе-
речностй та недоладностей у текстах законів. Тут ми можемо лиш 
погодитися з висновками фахівців [7–10] і пожалкувати, що зако-
нотворці не прислухалися до їхніх порад і не усунули недоліків, 
які, на жаль, компрометують загалом добру справу чи принаймні 
дають підстави недоброзичливцям для такої компрометації. 
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Арґументів другої групи ми не розглядатимемо з іншої, баналь-
нішої причини: вони стосуються особистих, ad personam, нападок 
на директора Інституту національної пам’яті Володимира В’ятро-
вича як гаданого творця «декомунізаційних законів» і зводяться не 
просто до критики його поглядів на певні історичні події, а й до 
загальної дискредитації його як адміністратора державної інституції – 
хоча жодних посутніх претензій саме до його адміністративної 
діяльності чи то на теперішній, чи попередніх посадах критики не 
висловлюють. Це не заважає, проте, декому з них (як, наприклад, 
тому ж Коену) робити брудні припущення стосовно ймовірного 
знищення В’ятровичем необачно ввірених йому документів. Паск-
вільні назви деяких текстів – на зразок «Як новий український 
комісар з питань пам’яті контролює національне минуле» – про-
мовляють самі за себе [11]. Як професійний історик, автор 
інсинуації, звісно ж, знає різницю між справжніми комісарами в 
тоталітарному СССР та чиновниками в демократичній чи принаймні 
достатньо плюралістичній Україні. А все ж сильнішим від здоро-
вого глузду та професійної етики виявляється авторове бажання 
принизити опонента, а заразом і країну, котра назначає на державні 
посади не тих людей і здійснює не ту політику, що йому би хотілося. 

Арґументи третьої групи зводяться до нехитрої загалом тези 
про несвоєчасність «декомунізаційних законів», здатних, мовляв, 
лише поглибити розкол в Україні й остаточно відвернути від Києва 
прорадянських жителів Південного Сходу [12; 13]. У відповідь на 
це Володимир В’ятрович заявив, що якраз навпаки – відсутність 
послідовної декомунізації в Україні після проголошення незалеж-
ності, власне, й стала однією з причин, що призвели до неорадян-
ського реваншу режиму Януковича: «Неподолане тоталітарне 
минуле досі стоїть на заваді розвитку України як європейської 
демократичної держави, адже саме на острівці «радянськості», 
яких з огляду на історичні причини залишилося найбільше на 
Донбасі та в Криму, сперто Путінову аґресію проти України. Носії 
радянських цінностей (а не росіяни чи російськомовні, як про це 
говорить російська пропаґанда) нині є головним кадровим резер-
вом терористичних загонів у так званих «ДНР» та «ЛНР». Тому 
питання декомунізації для України сьогодні стосується вже не 
лише гуманітарної політики, але й політики безпеки» [14]. 
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Окрім загалом очевидних безпекових арґументів, дискутанти 
охоче вдавалися також до арґументів історичних, покликаючись чи 
то на досвід інших посткомуністичних країн, чи то на досвід 
повоєнної Німеччини, де прощання з тоталітарним минулим теж 
не було легким: «Засудження комунізму не більш роз’єднавче, ніж 
засудження нацизму, до якого влада Німеччини спершу вдалася 
лише під тиском окупантів і в тому обсязі, якого вони вимагали, а 
повнішу та рішучішу денацифікацію почала здійснювати щойно за 
два десятиліття, коли виросло нове покоління, яке не мало 
особистих спогадів про, так би мовити, добробут і могутність часів 
великого Гітлера. Українці чекали не менше, а нині роблять лише 
ті кроки, які в інших (менш роз’єднаних або більш залежних від 
зовнішніх чинників) країнах зроблено відразу після падіння 
тоталітарних режимів» [15]. 

До цих арґументів можна було б додати і згадку про скасування 
рабства у Сполучених Штатах, яке, власне, й спричинило грома-
дянську війну (1861–1865), найспустошливішу з усіх воєн в історії 
цієї країни. Та чи означає це, що задля миру і єдності рабство у 
США мусило існувати вічно? 

Найсерйознішими, однак, видаються арґументи з останніх двох 
груп, що стосуються головним чином першого та четвертого з 
«декомунізаційних» законів. В одному випадку, застереження кри-
тиків викликала автоматична, на їхню думку, леґітимізація всіх без 
винятку «борців за незалежність України», в тому числі й членів 
ОУН та УПА, та нібито заборона на безстороннє, переважно кри-
тичне оцінювання діяльності цих організацій. У другому випадку, 
принципову незгоду спричинило «засудження усього совєтського 
періоду як окупації», котре буцімто теж унеможливлює неупереджене 
вивчення й об’єктивне, зокрема позитивне, оцінювання певних 
подій і постатей тієї доби [13]. 

Автори й оборонці «декомунізаційних» законів заявили тим 
часом, що ухвалені документи насправді нічого не криміналізують 
і, тим більш, не заторкують сфери наукових досліджень чи куль-
турної спадщини. Офіційне визнання певних осіб чи організацій 
«борцями за незалежність України», пояснювали вони, є лише кон-
статацією історичного факту, яка нікого не звільняє автоматично 
від відповідальності за ті чи ті неґативні вчинки або й злочини. 
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І, звичайно ж, не забороняє ті вчинки об’єктивно вивчати і належно 
оцінювати. Володимир В’ятрович послався у цьому зв’язку на 
досвід інших посткомуністичних країн, зокрема Польщі, де офіційне 
визнання й пошанування антикомуністичної АК (Armia Krajowa) 
аж ніяк не звільняє окремі її загони та конкретних бійців від 
відповідальності за скоєні злочини, зокрема, проти цивільного 
українського населення [16]. 

В іншому випадку, коли йдеться про засудження тоталітарних 
режимів, автори й оборонці законів підкреслювали, що зовсім не 
прагнуть «проскрибувати» той чи той період історії. Об’єкт їхнього 
осуду – цілком конкретні політичні структури, що панували в 
Україні від 1917 по 1991 рік. Закон «Про засудження комуністич-
ного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного 
режимів та заборону пропаганди їхньої символіки» всього лиш 
встановив нові політичні обмеження для погляду на недавні 
історичні події й кинув виклик старим совєтським стереотипам 
(усе ще панівним у Росії, а почасти й в Україні), проте не накинув 
жодних заборон на вивчення різноманітних аспектів того періоду 
чи, тим більше, на безстороннє дослідження тогочасної культурної 
спадщини [17]. 

Дуже чітко і зважено оцінив плюси й мінуси декомунізаційних 
законів Володимир Кулик. З одного боку, він відзначив розмитість 
термінології, яка залишає можливість свавільних і суб’єктивних 
інтерпретацій, потенційно загрозливих для свободи думки і вислову. 
Він вказав також на сутнісну хибу усіх чотирьох законів – покла-
дене в їхню основу уявлення про можливість і бажаність «єдино 
правильного погляду на минуле, що його держава може й має при-
щепити зіпсутим совєтською пропаґандою громадянам» [15]. А з 
іншого боку, він відзначив і те головне, що є у законах і чого впри-
тул не бажають побачити опоненти – намагання України відмежу-
ватися від ідеології та практики тоталітарного режиму, актуалізо-
ване, зокрема, політичними подіями останніх двох літ: «Потреба 
такого відмежування стала особливо нагальною тепер, коли росій-
ська влада, відроджуючи його, зазіхає на саме існування України 
як незалежної демократичної держави». Саме тому декомунізаційні 
закони, стверджує Володимир Кулик, «потрібні як символічні 
маркери державної політики та дороговкази для подальшого 
розвитку суспільства» [15]. 
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Суть незгоди довкола «декомунізаційних» законів, за влучним 
спостереженням українського вченого, стосується не їхніх окремих 
формальних недоліків, які справді можуть (залежно від інтерпрета-
ції) створити певну загрозу свободі думки та вислову. Тут якраз 
особливих розбіжностей між більшістю дискутантів немає: закони 
справді потребують істотного вдосконалення – усунення супереч-
ностей і двозначностей та узгодження всіх положень із нормами 
міжнародного права, що їх Україна як член Ради Європи зобов’я-
зана дотримуватися. Принципова ж незгода має суто ідеологічний 
характер і стосується двох взаємопов’язаних проблем: «державного 
визнання УПА й ОУН серед борців за незалежність» та «однознач-
ного засудження совєтського режиму» [15]. 

Перша проблема відбиває давню й багату ще з совєтських 
часів традицію подавати «всю історію українського націоналі-
стичного руху як історію антисемітизму, етнічних чисток і 
співпраці з нацистами» [15]. Олександр Мотиль, американський 
політолог, який теж узяв участь у дискусії, окреслив ту традицію 
як «колоніальну» та «орієнтальну». На Заході вона й досі є 
елементом «геґемоністського погляду», який «зводить українську 
історію до дрібного другорядного сюжету більших історичних 
наративів, позбавляє українців власного голосу і змальовує їх як 
сутнісно й засадничо ««інших» – диких, бездумних, насильниць-
ких і деструктивних» [18, с. 61]. 

Ані Олександр Мотиль, ані Володимир Кулик не заперечують 
неґативних, гідних беззастережного осуду аспектів діяльності 
ОУН та УПА. А проте вони рішуче не погоджуються з опонентами 
у двох принципових питаннях. По-перше, вони вважають, що весь 
український національно-визвольний рух, включно з найрадикаль-
нішими його формами, повинен оцінюватися історично, у відпо-
відному контексті, а не лише за сьогоднішніми, безмірно далекими 
від тих часів та обставин ліберально-демократичними нормами. 
Такий погляд дасть змогу побачити ОУН і УПА в одному ряду з 
безліччю подібних і загалом шанованих у себе на батьківщині 
організацій – від Ірґуну й В’єтконґу до Ірландської республікан-
ської армії, Фронту визволення Палестини чи Африканського наці-
онального конґресу. Усі ці організації діяли у підпіллі, всі були 
неминуче авторитарними і вождівськими, націоналістичними в 
ідеології і насильницькими в діяльності [8, с. 64]. 
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Друга принципова незгода стосується балансу доброго і лихого 
на рахунку всіх цих організацій, тобто фактично до відповіді на 
просте запитання: чи вони справді мали якусь високу, шляхетну 
мету, а чи були всього лише уособленням людської дегенерації та 
примордіального й абсолютного націоналістичного зла? Чи повинні, 
як написав Володимир Кулик, «ганебні, хоча й типові для військо-
вих формувань аспекти їхньої діяльності заступити позитивний 
образ повстанської армії як вияв боротьби бездержавного народу 
проти незрівнянно сильніших потуг»? [15]. 

«Принаймні у випадку УПА, – відповів він на власне запитан-
ня, – вдумливі історики мали би зауважити не тільки вбивство 
поляків, але й спротив нацистським і совєтським окупантам, а 
дослідники політики пам’яті – усвідомити, що саме цей на диво 
масовий, тривалий та успішний спротив і робить вояків УПА 
героями для дедалі більшої кількості сучасних українців, зокрема 
й тих, що не поділяють засад інтеґрального націоналізму та щиро 
засуджують практику етнічних чисток. Ба більше, нова російська 
окупація актуалізувала потребу збройного спротиву, а отже, при-
вернула більшу увагу до її найвідомішого в українській історії 
прикладу, тому за минулий рік ставлення до УПА суттєво поліп-
шилося в усіх реґіонах, окрім Донбасу» [15]. 

Російська агресія актуалізувала саме ті аспекти української 
колективної пам’яті, що пов’язані з ідеями національної солідарності, 
самопожертви, патріотизму та збройного опору загарбникові. В 
цьому контексті не лише «західноукраїнська» пам’ять про боротьбу 
УПА зазнала належної ревіталізації, а й «східноукраїнська» 
пам’ять про боротьбу з нацистами в лавах Червоної армії була 
відповідно переосмислена й асимільована в загальноукраїнський 
наратив спільного спротиву чужоземному окупантові. Росіяни в 
цьому наративі перестали бути «братами» чи навіть «союзника-
ми», а перетворилися на «російсько-терористичні війська» чи 
«російсько-фашистські банди» на чолі з вождем «Путлером» як 
своєрідним схрещенням двох одіозних історичних персонажів та 
відповідних політико-ідеологічних традицій. 

Панівний наратив «Великої Вітчизняної війни», який фактично 
розколював українців, ставлячи їх по різні боки історичної барикади, 
був нарешті замінений спільним для всіх наративом Другої світо-
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вої війни, що включає і радянських, і антирадянських українців до 
широкої антинацистської коаліції в ролі, насамперед, патріотів і 
захисників України. В цьому сенсі творці «декомунізаційних» 
законів вчинили мудро, інкорпорувавши частину символів і нара-
тивів «Великої Вітчизняної війни» у ґранд-наратив Другої світової – 
як цілком леґітимну частину національної історії, виведену таким 
чином за межі декомунізаційних заходів. 

Рік, що минув від часу ухвалення «декомунізаційних» законів, 
не підтвердив жодного із панічних побоювань стосовно можливого 
зловживання тими законами для утисків свободи слова та переслі-
дування інакодумців [19]. Ніхто в Україні поки що не сів до в’яз-
ниці, ані навіть не заплатив штрафу за паплюження «світлої пам’яті» 
Степана Бандери чи прославляння не менш «світлої пам’яті» Воло-
димира Лєніна (що, звісно, зовсім не означає, що закони не потре-
бують виправлень і вдосконалень). Їхня головна мета, однак, 
зовсім не репресивна, як це може видатися з нервової реакції 
деяких критиків, а насамперед символічна: відмежувати Україну 
від панівного російсько-імперського наративу «спільної» історії і 
вписати її у ширший контекст світових подій, пам’ятей та інтер-
претацій як цілком окремого й суверенного історичного суб’єкта. 
Одним із наслідків і водночас засобів такої реконтекстуалізації має 
стати очищення українського публічного простору від совєтсько-
комуністичного, а фактично – колоніального, символізму. 

Саме про деколонізацію мала б іти насамперед мова у так званих 
«декомунізаційних законах» – як з огляду на загальний характер 
совєтизації в Україні, так і на специфіку сьогоднішньої неоголошеної 
війни з колишньою метрополією. Комунізм як певна, сутнісно 
тоталітарна політична практика, безумовно, заслуговує осуду. Але 
як політична ідеологія він давно вже не є для сучасних людей, 
зокрема й українців, ані загрозою, ані спокусою. В Україні він 
завжди був – і лишається досі – лише прикриттям російської 
імперської геґемонії, достоту як споріднені з ним симулякри «рус-
ского мира», «слов’янської єдності», «православного братства» чи 
«євразійської інтеґрації» [20]. Саме тому, що в Радянській Україні 
практично неможливо було відділити комунізацію від русифікації, 
а російське сприймалось як синонім радянського, у сьогоднішній 
Україні було б украй шкідливо і небезпечно відділяти декомунізацію 
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від дерусифікації. «Адже це єдиний і неподільний комплекс, – 
стверджує Ігор Лосєв. – Якщо нині обмежитися тільки першим, 
декомунізацією, то можна лише очистити російсько-імперське ядро 
від комуно-радянських нашарувань, що прихильників «русского 
мира» цілком влаштує. Так кілька років тому сталося в Одесі, коли 
посунули пам’ятник матросам, учасникам повстання на панцернику 
«Потьомкін», щоб звільнити місце для пам’ятника російській імпе-
ратриці... Чи варто проводити декомунізацію в інтересах збере-
ження та посилення русифікації?... Якщо Кіровоград поміняти на 
Єлисаветград, то засмутяться комуністи й зрадіють імперські 
шовіністи, а виграє «русский мир»…» [21]. 

З формального погляду, вся досовєтська російсько-імперська 
спадщина в Україні – від Суворова і Кутузова до Столипіна і Дені-
кіна – залишається поза юрисдикцією «декомунізаційних» законів. 
А тим часом саме ця спадщина є проблемою для України, і саме її 
частиною є комуністичні меморабілії – як символи російсько-
імперського домінування, а не боротьби пролетаріату чи світлого 
комуністичного майбуття. І російські політики, які протестують 
проти декомунізації в Україні, і їхні українські союзники, які цю 
декомунізацію в багатьох містах саботують, роблять це аж ніяк не 
з любові до комунізму, до Леніна або Кірова, а радше з нелюбові 
до українського національного визволення й остаточної сепарації 
від «русского мира» 

Совєтське минуле було лиш продовженням російсько-імпер-
ського, совєтська спадщина згубна для України не тим, що вона 
комуністична (сьогодні це вже мало кого хвилює), а тим, що 
імперська і сутнісно антиукраїнська, зорієнтована на символічне 
пригноблення й психологічне поневолення. Визнавши це, пише 
Ольга Ковалевська, «ми зрозуміємо, що встановлення пам’ятників 
царям-імператорам, музеєфікування полів битв, де ті царі здобува-
ли перемоги, найменування вулиць і площ назвами, які нагадували 
про провінційність території порівняно з імперським центром, 
були для колонізатора звичайним явищем та необхідним дійством. 
Те саме відбувалося й за часів перебування України у складі СCСР. 
Через пам’ятники «вождям світового пролетаріату» та «міжна-
родного революційного руху», через створення нового типу 
«революційного музею» та розробку методики побудови експо-
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зиції й екскурсії не на артефактах, а на їх ідеологічній інтер-
претації, через численні вуличні таблички з іменами сумнівних 
героїв... влада нав’язувала суспільству своє бачення історії, 
сучасного та майбутнього тієї спільноти, яка опинилася під її 
керівництвом. У такий спосіб вона намагалася візуалізувати, 
закарбувати в голові кожного мешканця те, яким він мав уяв-
ляти свою минувшину та будучність» [22]. 

Цікаво, що й творці «декомунізаційних» законів – принаймні 
в особі директора Інституту національної пам’яті Володимира 
В’ятровича – усвідомлюють справжню суть декомунізаційних 
процесів в Україні як фактично деколонізаційних: «Наша країна є 
постколоніальною, постгеноцидною, посттоталітарною, – заявив 
історик в одному з інтерв’ю. – Зараз відбувається розривання 
імперської пуповини, українці утверджуються як незалежна 
нація... Деколонізація України – незворотна» [23]. Цю тезу непря-
мим чином підтвердив і Президент Петро Порошенко, відповіда-
ючи на запитання журналістів стосовно «декомунізаційних» 
перейменувань населених пунктів. «Територіальна громада сама 
має цю справу вирішувати, – сказав він. – У мене лише прохання, 
щоб нова назва не була пов’язана з агресором і з комунізмом» [24]. 
В іншому інтерв’ю він так само істотно розширив мандат «декому-
нізаційних» законів: «Своєї черги чекають ще 11 районів та майже 
300 населених пунктів, із них два – обласні центри.... Імена катів з 
карти України – геть, це не обговорюється. Яку назву обрати – 
громада має вирішити сама, єдине застереження – не повертатися 
до імперських найменувань. Я не дозволю, щоби карту України 
знову заплямували новоросійськими топонімами» [25]. 

Президентові побажання – і з політичного, і з морального 
погляду – цілком слушні. А проте з формально-правового погляду 
неважко помітити, що «декомунізаційні» закони не мають на-
справді стосунку ані до «агресора», ані до «імперських наймену-
вань», тож цією законодавчою недоладністю, безумовно, ще не раз 
скористаються проросійські політики Південного Сходу. Щоб 
юрисдикція «декомунізаційних» законів леґітимно поширилася і 
на Суворова з Кутузовим, і на Катерину Другу та графа Вітте, і на 
Денікіна, а заразом і на Путіна, ті закони належало б прописати 
чіткіше і послідовніше – саме як закони деколонізаційні. 
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Підсумовуючи, можемо сказати, що дискусія довкола «декому-
нізаційних» законів оприявнила досить широкий спектр думок, 
серед яких заслуговує на увагу фахова критика наявних недоліків 
та загалом позитивна оцінка закладеного в законах трансформацій-
ного потенціалу. Водночас усе ще помітною є схильність багатьох 
фахівців, особливо західних, упереджено трактувати складні явища 
і процеси на цивілізаційній «периферії», редукуючи все до звичних 
метрополітальних схем і виявляючи традиційну колоніальну зверх-
ність до патронізованого ними «орієнту». Для адекватної відповіді 
з українського боку потрібні не лише якісні контрарґументи, а й 
якісніші закони та їхня чіткіша і послідовніша імплементація. 
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Ростислав Балабан 
 

ЛЮСТРАЦІЯ ПО-УКРАЇНСЬКИ.  
ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ:  
ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Революція Гідності і публічне визнання системної корупції 

призвели до необхідності проведення люстрації. 16 жовтня 2014 
року набув чинності Закон України «Про очищення влади», який, 
згідно з його преамбулою, визнає правові та організаційні засади 
проведення очищення влади (люстрації) для захисту та утвер-
дження демократичних цінностей, верховенства права та прав 
людини в Україні. Однак за півтора року люстрація не набрала 
необхідних обертів, оновлення влади відбувається повільно, і це 
викликає негативні настрої в суспільстві. Очевидно, що для виходу 
з глухого кута люстрація повинна стати чітким розподілом між 
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«старою» і «новою» владою, а сам процес – масовим, швидким та 
публічним. 

Ключові слова: люстрація, влада, корупція. 
R.Balaban. Lustration in Ukrainian. Political aspects: 

challenges and prospects. The revolution of dignity and public 
recognition of systemic corruption had led to the necessity of lustration. 
On October 16, 2014 came into force the Law of Ukraine «About 
purifying of power» which, according to its preamble, recognized the 
legal and organizational basis of pure power (lustration) for protection 
and promotion of democratic values, the supremacy of law and human 
rights in Ukraine. However, during the year lustration didn’t muster 
it’s strength, the process of renovation of power goes slowly, resulting 
the negative frame of mind in society. Obviously, to break the deadlock, 
lustration has to become the division between «old» and «new» power, 
just as the process has to be public, popular and prompt. 

Key words: lustration, power, corruption. 
 
Люстрацією (від латинського Lustratio – очищення через жертво-

приношення) в давнину називалися релігійно-магічні обряди, які 
позбавляли хвороб, причини та іншого лиха. У сучасному політич-
ному житті «люстрація» означає виключення з державної діяльності 
осіб, які обіймали в минулому керівні посади [1, c. 446]; заборону 
обіймати державні посади окремим фізичним особам протягом 
певного часу і використовується як своєрідний фільтр для очищення 
державних органів влади, але не є покаранням за порушення законів 
і не може замінювати чинне законодавство [2]. 

Люстрація необхідна за зміни політичних епох, укладів (режи-
мів), тобто в такий момент, коли попередній уклад визнається 
хибним, і це стосується не окремих чиновників, а політичної еліти в 
цілому. Йдеться не про репресії, а саме про недопущення 
конкретних осіб до керівних посад з метою переформатування 
політичного укладу – причому, йдеться не про порушення закону, 
оскільки згадані особи могли діяти або діяли згідно з прийнятими 
правилами і законами. Названа процедура застосовувалася в ряді 
пострадянських країн, де відбувалася трансформація політичної 
системи. Від влади усували колишніх керівників правлячої партії, 
спецслужб тощо, а в деяких випадках – викладачів у вузах. 
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Відмова від радянського укладу (соціалістичної демократії і 
планової економіки) і перехід до нового устрою супроводжувалися 
значним оновленням політичних еліт електоральним шляхом, але в 
ряді країн законодавчо обмежували доступ колишньої номенклатури 
в органи влади та участь у ній. 

Застосування люстрації у двадцятому сторіччі почалося з 
денацифікації Німеччини за рішенням Потсдамської конферен-
ції [3, с. 170]. Пострадянські люстрації стартували в Чехії з 1991 
року, в Угорщині – з 1992; в Румунії – 2012 року. (В державах, що 
утворилися після розпаду Югославії, окрім Македонії, люстрація 
не проводилася взагалі). 

У країнах ЦСЄ: Угорщині, Чехії, Естонії, Латвії, Румунії – 
існує особлива процедура перевірки осіб, які обіймають державні 
посади, щодо їх належності в минулому до керівництва кому-
ністичної партії та служб безпеки [4, с. 446]. Люстрація в країнах 
ЦСЄ теж мала неоднозначну оцінку і практику. Вона була 
потрібна не тільки як точка біфуркації режимів, але, що є не менш 
важливим, як розрив зв’язків (мереж) і можливих впливів, 
сформованих соціалістичним табором. 

Наприклад, у НДР, в Берліні тільки десять відсотків суддів і 
прокурорів були призначені повторно, і п’ятдесят п’ять відсотків 
суддів та сорок п’ять відсотків прокурорів – у країні в цілому. 

У Латвії ще в 1992 році у виборчому законі існувало 
положення про необхідність вказати про зв'язок зі спецслужбами, 
а вже в 1995 році новий виборчий закон заборонив балотуватися 
колишнім членам компартії і працівникам КДБ [4]. 

В Естонії закон про люстрацію 1995 року забороняв працівни-
кам спецслужб та лідерам комуністичної партії обіймати керівні 
державні посади, до 2002 року процес був добровільний, більшість 
архівів КДБ було вивезено [5]. 

В Албанії в 1993 році відбувся навіть судовий процес над 
колишніми членами політбюро. А 1995 року був прийнятий Закон 
про верифікацію морального обліку посадових осіб, який передбачав 
спеціальну адміністративну процедуру щодо виявлення зв’язків з 
попереднім режимом. 

У Польщі Закон про люстрацію був прийнятий у 1997 році [6]. 
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А, наприклад, у Чехії, де санкції щодо чиновників вважалися 
жорсткими, працівникам апарату комуністичної партії і агентам 
спецслужб заборонялося п’ять років обіймати керівні посади в 
державі. В Болгарії, де люстрацію оцінюється як м’яка, активістам 
компартії і викладачам комуністичної доктрини заборонявся доступ 
до керівних посад у наукових закладах. Люстраційні процеси були 
характерними для країн Східної Європи після падіння комуністичних 
режимів, а також у післявоєнній Німеччині, де люстрація стала 
частиною процесу денацифікації [7]. 

Наведені приклади однозначно вказують на відхід від радян-
ської моделі політичної системи. Нова політична еліта, яка спові-
дувала «новий курс» навіть за фонової підтримки суспільства, часто 
виявлялася неконкурентоспроможною у виборчих кампаніях чи під 
час призначень через брак ресурсу, в тому числі – адміністративного. 
Як ми вже зазначали, потреба в люстрації виникає на зламі полі-
тичних укладів, але вона також вимагає суспільної підтримки 
цього процесу. Легітимізуючими стають саме громадські настрої. 

На відміну від згаданих вище країн, ідея люстрації в Україні 
після розпаду СРСР (1991 рік) не була актуалізована з тієї причини, 
що політичний клас радянської доби фактично трансформувався в 
умовно нову еліту. Якщо в країнах Балтії (Литва, Латвія, Естонія), 
що вийшли з СРСР, радянський режим оцінювався як злочинний, а 
державна незалежність була синонімом відновлення – через що і 
постало питання про «очищення» влади, – в Україні незалежність 
була проголошена в момент розгубленості тодішніх комуністичних 
депутатів Верховної Ради, до того ж радянський уклад сприймався 
суспільством загалом лояльно. Кадри політичного класу радян-
ської доби досить легко змінили ідеологічну риторику, уникнувши 
конфлікту; і питання про необхідність люстрації публічно постало 
лише у 2014 році, коли прокотилася хвиля підтримки ідеї «очи-
щення влади», яка увінчалася прийняттям закону. Проте відмежу-
вання від радянського укладу чи радянських функціонерів запізни-
лося аж на двадцять три роки після здобуття незалежності. За цей 
період відбулася як модифікація «старої» номенклатури в держав-
них органах, так і поява «пострадянських» фінансово-олігархічних 
груп. Як перші, так і другі не мають ідеологічних установок. 
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Таким чином, люстрація в Україні відрізняється від такої самої 
процедури у країнах ЦСЄ запізнілим на двадцять три роки введен-
ням після формального падіння комуністичного режиму, тож уже 
технічно не може бути «вододілом» між політичними укладами. 
Люстрації приписують функцію очищення від чиновників періоду 
президентства В. Януковича (інколи цей час називають «режимом 
Януковича»), але чиновники були вирощені і виховані аж ніяк не 
за короткий час його правління і не чинили нічого принципово 
нового. «Режим Януковича» вів правління, аналогічне попереднім: 
ані корупція не була його власним винаходом, ані неефективність 
держорганів – результатом лише його роботи. Сам «режим» не мав 
жодної ідеології, окрім виборчих гасел, які асоціативно пов’язува-
лися з Президентом В. Януковичем – на кшталт: «Покращення вже 
сьогодні» і «Почую кожного». Тому люстрація в Україні відіграє, 
скоріше, психологічну роль, а саме – підведення підсумку тривалої 
недовіри «владі» як системі і як образу. 

Хоча представники «влади» вдало використовували популярну 
риторику, разом з тим держапарат став не інструментом реалізації 
реформ, національних ідей тощо, а самоціллю – механізмом захисту 
і примноження матеріальних надбань. Це стало традиційним для 
представників різних рівнів державно-управлінської вертикалі, за 
винятком дрібних чиновників. Новий політичний субстрат ладен 
транслювати будь-яку трендову риторику. 

Апарат як виконавчої влади, так і правоохоронних органів все 
більше орієнтується на самозбереження, як самодостатня замкнена 
багаторівнева одиниця. «Подразниками» в цій узгодженій системі 
є групи (оформлені і не оформлені в партії), що борються за доступ 
до «влади», або в системі «влади» – за вплив. 

В українському суспільстві не виникло відрази до радянського 
укладу, соціалістичних ідей, соціальних обіцянок. Колишня радянська 
номенклатура не сприймалась як суб’єкт, а через два десятиріччя 
нівелювалась і де-факто. 

Тому в українському суспільстві не стоїть на порядку денному 
люстрація як розрив з радянською епохою і радянським укладом. 
Люстрація актуалізувалася на тлі пропаганди про визнання часу 
президентства В. Януковича як злочинного. І люстрація потрібна 
як інститут усунення діячів «режиму Януковича» від влади. 
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Період президентства В. Януковича був коротким (2010–2014 
роки), а тому малоймовірно, що саме за цей час створено «злочинний 
режим», скоріше за все, це –узагальнюючий образ. 

Потреба в люстрації у суспільстві виникла на тлі традиційної 
недовіри до представників влади (депутатів, чиновників, міліції, 
суддів та інших), що посилювалася через інформацію про надмірну 
розкіш їхнього життя. Ця інформація поширювалася переважно на 
побутовому рівні, а з часом фіксувалась і пропагандою в ЗМІ. В 
свою чергу, «влада» втратила комунікаційні канали і здатність 
вести власний діалог і пропаганду з суспільством, а тому 
сприймалась як окрема каста, на яку був спрямований негативний 
настрій суспільства. 

Дослідження негативних настроїв у суспільстві, які адресу-
ються органам влади, – окрема тема. Але зазначимо, що вагомий 
сегмент українського суспільства налаштований на патерналізм з 
боку держави і перебуває в очікуванні надання «чогось», власні 
невдачі також інтерпретуються як провина влади. В свою чергу, 
«влада» не пропагує ідей індивідуальної активності громадян, 
масової участі у власному бізнесі і власної відповідальності грома-
дян за те, що відбувається в їхньому житті, як на індивідуальному, 
так і на загальнодержавному рівні. Такі ідеї без зламу свідомості 
лишаються електорально-неуспішними. 

Строката мозаїка настроїв і подій надала популярності тезі 
про люстрацію. Українське суспільство лишається романтичним у 
сфері очікувань і сприйняття політичних процесів, а тому поширена 
думка, що однією окремою дією може бути змінений загальний 
уклад; економіка від стагнації може перейти до процвітання. 
Аналогічно – від люстрації очікують, що одразу, в один момент, 
може бути очищена та оновлена політична еліта, чого, зрозуміло, 
водночас не відбувається; і це, відповідно, посилює недовіру і 
нігілізм у суспільстві. Так, за даними TNS (ТОВ «Тейлор Нельсон 
Софрез Україна»), суспільство дало таку оцінку процесу проведення 
люстрації: вважають, що влада імітує процес люстрації, – шіст-
десят сім відсотків опитуваних; а шістнадцять відсотків вважають, 
що люстрація взагалі не проводиться [8]. Разом ці цифри дають 
вісімдесят три відсотки таких, хто виявляє недовіру, проти десяти 
відсотків таких, хто вважає, що люстрація сьогодні відбувається. 
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Насправді за півтора року (станом на травень 2016 року) під 
люстрацію потрапили дев’ятсот сорок службовців з п'яти тисяч, 
які мали її пройти, – за словами голови департаменту з питань 
люстрації Міністерства юстиції України Т. Козаченко. За її даними 
з трьохсот тисяч держслужбовців потрапляють під люстрацію не 
більше п’яти тисяч осіб [9]. Тобто, базуючись на цих даних, можна 
припустити, що виконання люстрації відбулося на вісімнадцять і 
вісім десятих відсотка. Це означає, що з такими темпами люстра-
ція триватиме ще шість років, що, по суті, суперечить її сутності. 
Оскільки в європейських прикладах ми стикалися з практикою 
усунення від керівних посад згідно з люстрацією на десять років, 
бо цей термін вважається достатнім для переформатування режи-
му, – українська практика вже демонструє довготривалість люстра-
ції, що означає можливість «форматування» «нового режиму» під 
себе. Це означає, що ті, хто мав пройти люстрацію, ще тривалий час 
впливатимуть на прийняття рішень, в тому числі і кадрових, що 
надасть їм можливість провести у «владу» «своїх» наступників. 

Потрібно зазначити, що учасники політичного процесу не є 
рафінованими політиками в розумінні ідеологічних, політичних 
менеджерів. Як політика, так і економіка стали клановими, а тому 
не виключено, що інститут люстрації використовується як своєрід-
ний важіль у конкурентній боротьбі між фінансово-політичними 
кланами. Серед багатьох інших вагомою причиною підтримки 
Майдану 2013–2014 років було і те, що «сім’я Януковича» концен-
трувала прибуткові канали, такі, як корупція в дозвільній системі, 
митні оборудки тощо, чим налаштувала проти себе дрібніші 
«клани», які раніше живилися з цих джерел. Вони не виступили 
публічно, але ладні були підтримувати протест проти «сім’ї Яну-
ковича» матеріально. Відповідно, нині не виключається мож-
ливість усунення одних груп іншими за допомогою люстраційних 
процесів. Адже самі канали надприбутків не знищені. 

Проте категорія, яку ми називаємо «фінансово-промислові групи» 
або – в особі окремих персон – олігархи (можлива також групова 
комбінація), здатна фінансувати як електоральні політичні проекти 
у вигляді партій і кандидатів, так і корупційні схеми призначення 
посадових осіб. Річ у тім, що названі групи достатньо зміцніли, лега-
лізувались і накопичили значний ресурс, що дозволяє їм пересува-
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тися в інші політичні табори, а також створювати нові політичні 
проекти з метою доступу до влади як до можливості контролювання 
корупційних каналів надприбутків. У тому числі, ці угруповання 
можуть делегувати «нових» осіб в органи влади, а тому люстрація 
як така не буде суттєво впливати на їх особисте обмеження. Важ-
ливо запустити люстрацію як постійний процес, як контроль над 
стрімким, неадекватним збагаченням, що може свідчити про 
«нетрудові доходи» «нових» і «старих» учасників державно-полі-
тичного процесу. («Нетрудові доходи» – визначення, властиве для 
радянського періоду. Тоді воно означало комерційну діяльність, яка 
була заборонена і частіше називалась спекуляцією. Термін «коруп-
ція» не був характерним). 

Ще важливіше «демонтувати» самі канали корупційного збага-
чення, які стали не публічною, але значущою частиною державно-
політичної системи. Без реалізації цього принципу люстрація озна-
чатиме перерозподіл каналів, які ми назвали «каналами корупційного 
збагачення» між групами, а не оздоровлення політичної системи. 

За віхами правління Президентів в Україні відбувалися такі 
зміни. За Л. Кравчука (1991–1994 роки) змінилася риторика, проте 
лишився дискурс радянських ідей, а «радянська» номенклатура 
залишилася в апараті на всіх рівнях без гонінь і без упередженого 
ставлення до неї і разом з усіма переживала скрутні часи: розшару-
вання суспільства ще не відбулося. Під час президентства Л. Кучми 
(1994–1999, 1999–2004 роки) з’явилися перші фінансово-промислові 
групи, які базувалися на доступі до влади, що означає – до 
розподілу ресурсів. У той період влада переважно відкривала «нові 
можливості» індивідуально-наближеним особам, часто – родичам, і 
обмежувала доступ стороннім. Це період виникнення непублічних 
груп різного штибу і масштабів та їх зміцнення. Саме вони стали 
власниками «дохідних» місць і вільних капіталів. Президенту 
Л. Кучмі приписують здібність уміло розділяти існуючі групи, 
встановлюючи між ними дистанцію, і не допускати домінування 
жодної з них. У той же час регіональні групи, які не досягли 
загальнодержавного рівня, і далі зростали. Почало проявлятися 
розшарування суспільства, але на тлі відносної або умовної стабіль-
ності країні ще вдавалось уникати суспільно-політичних криз. 
Період президентства В. Ющенка (2005–2010 роки) відзначився 
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суттєвим послабленням стримування і зсувом противаг між згадува-
ними групами і, відповідно, розбалансуванням існуючої моделі. 
Нові призначення стали засобом швидкого збагачення і, вочевидь, 
спричинили зародження нових груп, підгруп тощо. Конфлікти 
інтересів і боротьба за посади перейшли в публічну сферу. Наступ-
ний період, при В. Януковичі (2010–2014 роки), став таємним часом 
«збирання земель», а саме – концентрації наявних ресурсів і каналів 
збагачення і, відповідно, усунення від джерел дрібніших груп. 

Суспільство відбулося як розшароване, але зберігало загальний 
соціальний спокій. Фактично відбувалося вибудовування стільни-
кового суспільства – закритих груп у межах власних інтересів. 
Спільна локомотивна ідея відсутня. Наприклад, приблизно одна-
кові частини суспільства підтримували і не підтримували євроінте-
грацію до силового розгону Євромайдану і розстрілу Майдану. 

Нині, за президентства П. Порошенка, стає очевидним, що 
значимі групи максимально виводять власні капітали з України. 
Але при цьому економічний уклад не змінився, лишилися тіньові 
групи, які через доступ до влади накопичують потужні капітали. 
Вочевидь, за такої моделі суспільства ідеологічні питання не 
постають. Крім того, такі «вільні капітали» здатні фінансувати 
партійні бренди незалежно від ідеології, а лише з метою збереження 
свого доступу до влади, що в перспективі посилить їх ще дужче, а 
також включати своїх представників в існуючі політичні проекти. 
«Влада» залишається інструментом збереження і збагачення, як ми 
назвали, «вільних капіталів». А в здоровій політичній системі «влада» 
повинна бути інструментом управління без побічних ефектів у 
вигляді появи олігархів, груп, кланів. 

У суспільстві наявні настрої щодо потреб реформ та 
люстрації. В публічній сфері обертаються ідеї, пов’язані з: 

1) реформами 
2) війною (боротьбою за мир) 
3) євроінтеграцією 
4) люстрацією 

                                                 
 Ми використовуємо термін «група» як узагальнюючий, оскільки маємо на 

увазі не тільки «фінансово-промислову групу», а й олігархів, клани та інших 
суб’єктів описуваного процесу. 



0  

 126 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(82)

Як ми уже зазначили, основне ідейне навантаження на люстра-
цію – це очищення від укладу «сім’ї Януковича», який, буцімто, 
створений під час короткотривалого президентства В. Януковича 
(2010–2014 роки) і якому поставлений у провину весь негатив 
корумпованості і непрозорості політико-правової системи. Одним із 
принципів очищення якраз і є усунення від державної служби осіб, 
які перебували на керівних посадах у цей період. 

Зауважимо, що система корумпованості і непрозорості не була 
створена саме В. Януковичем, і навіть не його сім’єю в прямому 
чи переносному сенсі. Тому маємо розуміти, що усунення конкрет-
них персон від посад не виправить існуючу систему як таку. Окрім 
люстрації, потрібно змінювати принципи функціонування державно-
політичної і, в тому числі, правової системи. Цього поки що не 
відбувається. Процес обмежується загальнопопулярними виступами 
політиків про необхідність боротьби з корупцією. Згадаємо, що за 
часів президентства В. Ющенка (2005–2010 роки) теж набула 
популярності тема боротьби з корупцією, але на побутовому рівні 
спостерігалося лише суттєве збільшення суми хабара з тим обґрун-
туванням, що через боротьбу з корупцією зростає ризик покаран-
ня. При цьому для статистики затримувалися найдрібніші клерки, 
які просили, наприклад, марки чи папір для служб. Таким чином, 
система тільки зміцнювалася, а її окремі учасники накопичували 
гігантські ресурси, якими можна сьогодні фінансувати політичні 
проекти, вибори, купівлю місць і, зрештою, призначення ніби 
«нових» управлінців, лишаючись при цьому в тіні. 

Система на сьогодні здатна до самозбереження. Лікувати 
окрему службу чи департамент малопродуктивно. Навіть заміна 
керівника не виправить ситуацію. Крім того, немає сигналу від 
Президента, уряду, парламенту до усіх служб і до останнього 
службовця не просто про необхідність змін, а про конкретні кроки, 
які потрібно зробити завтра, післязавтра, за місяць і надалі. Окремі 
служби давно стали за аналогією стільниковими і живуть у своєму 
форматі. Банальна заміна їх керівників не призведе до зміни 
якості. Ба, навіть призначення нових стане зародком нової тіньової 
групи або фінансовим струмочком до існуючих. 

Тема люстрації час від часу актуалізується. Відповідні служби 
здійснюють перевірки, зокрема, податкова перевіряє декларації, 
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тощо. Але суспільство не бачить люстраційних процесів, хоча цей 
момент є надважливим у відновленні довіри, позитивному сприй-
нятті процесів оновлення. Є й інша проблема: групи, про які ми 
говорили вище, вже відбулись і мають важелі на різних рівнях 
державної влади, вони гнучкі і потужні, а тому можуть віртуально 
маскуватися під люстраційні процеси, навіть –легітимізувати себе 
через люстрацію. 

Побічним ефектом бажаного оновлення стала деленізація. Ідей-
ним прихильником деленізації, як і декомунізації, було ВО «Сво-
бода», яке програло парламентські вибори у 2014 році. А деленізація 
виявилась у формі нищення пам’ятників В.І. Леніна та заміни назв 
вулиць у різних містах України. Тут стає принагідним приклад країн 
Балтії, що з пам’ятників радянської доби зробили парк-музей, який 
служить місцем культурного відпочинку, а можливо, і приносить 
прибуток. Декомунізація виявилася в протесті проти КПУ, яка фак-
тично була політичним партнером Партії Регіонів, і саме це викли-
кало найбільш негативну реакцію. В свою чергу, комуністична і 
соціалістична риторика лишається популярною і може використову-
ватися в різних модифікаціях. Суспільство суттєво збідніло зі стриб-
ком інфляції і стагнацією економіки, а середній клас, як такий, не по-
став. При цьому ще більшого значення набуває той факт, що групи, 
які фінансували Партію Регіонів і КПУ, можуть фінансувати як інші 
функціонуючі партії, так і запустити нові політичні проекти. 

 
Передумови необхідності люстрації 

Українське суспільство з 1990-х років традиційно виявляло 
специфічні настрої щодо довіри державним, політичним та громад-
ським інститутам. Увесь цей період рівень довіри був низьким. 
Прикладом слугують дані, наведені Інститутом соціології НАН Укра-
їни за період з 1994 по 2010 роки за категорією «цілковита довіра». 

Так, «Цілком довіряю уряду» у 1994 році – 2,8%; найвища 
довіра у 2005 році – 7,9% , а в 2010 році – 2,4% [10, с. 514]. 

Цілковита довіра Верховній Раді України за період з 1994 по 
2010 роки не піднімалася вище 4,1%. За цей же період цілковита 
довіра судам – не вище 3,1%, міліції – не вище 3,1%, місцевим орга-
нам влади – 2,3%. Лише Президент мав пік довіри 16,5% (2005 рік). 
Такий стан низької довіри лишався як фон усіх політичних процесів. 
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Окремо зазначимо, що низьким є рівень довіри і недержавним 
інституціям. Політичним партіям максимальна довіра 1,1%, при-
ватним підприємцям – 2,9%, засобам масової інформації – 4,7% 
(найвищий показник за період 1994–2010 роки) [10, с. 515]. Укра-
їнське суспільство демонструє порівняно вищий рівень довіри 
Церкві і духовенству – 20,2%. А окреме місце займає сім’я та 
родичі – 70% (найвищий показник за період 1994–2010 роки). 

Це може свідчити про дефективність політичної системи, яка з 
часом все більше автономізувалась і все менше мала каналів кому-
нікацій зі суспільством. Щодо самого суспільства, воно теж вибу-
дувало стільники, причому в межах окремої власної сім’ї. 

Разом з тим, низький рівень довіри (або недовіра) не матеріа-
лізувався в протестний рух. Тобто, це явище було латентним 
(фоновим), і його виявляли соціологи. З одного боку, такі показники 
свідчили про кризу державно-політичної системи; але з іншого – і 
про те, що українське суспільство не перетворилося в авторитарне, 
яке одностайно і цілковито підтримує «вождя». За площадку для 
висловлювань і дискусій правила «домашня кухня», де коло рідних 
та близьких мало змогу почути цю критику. Траплявся навіть термін 
«кухонна демократія», який натякав на те, що громадська думка не 
доходить до органів влади. В умовах відсутності пропаганди, що 
виправдовувала «владу», залучення суспільства та інших технологій 
«випускання пару» – незадоволення тривало і накопичувалось. 

Період після 1991 року в Україні дістав неофіційну назву 
«перехідного». Юридично СРСР розпався, припинив своє існування; 
Українська Радянська Соціалістична Республіка стала Україною, але 
не знайшлося предметного орієнтиру щодо того, як розвивати-
меться Україна, і не сталося відмови від радянської доби. Тому 
назва «перехідний період» прижилася дуже легко. Звісно, заува-
жимо, що в Конституції України було чітко визначено, що являє 
собою незалежна Україна – демократичну, соціальну, правову дер-
жаву [11]. Але це був лише своєрідний «дороговказ», який не зміг 
спричинити і не спричинив «матеріалізації ідеї». Так само, на 
сьогодні одним із ідеологічних і геополітичних «дороговказів» є 
славнозвісна теза про євроінтеграцію. Але, віддаючи належне, 
зазначимо, що такий «дороговказ» ідейно і ідеологічно не розроб-
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лений. Знову мусується теза чи обґрунтування, яке використо-
вувалося у виборчих кампаніях за добу попередніх Президентів 
України і фактично зводиться до оптимістичного ствердження – 
«буде краще». Що саме це означає для особистості і суспільства в 
цілому, – зрозуміло не дуже добре. Питання полягає не в тому, що 
з’явилася можливість перетинати кордони, а більшого збіднілому 
суспільству не потрібно, та й більших можливостей немає. Тому 
тема реформ лишається умовною, оскільки навіть заради пропа-
ганди не озвучується, що саме реформується, з якою метою і з 
якими конкретними завданнями. 

Потрібно зазначити, що влада (тобто представники державних 
органів) і обрані політики, які в суспільній уяві разом уособлюють 
абстрактну «владу», не демонструвала єдності з народом навіть на 
рівні піару, хіба що за винятком коротких виборчих кампаній. З 
іншого боку, не було інститутів комунікації «суспільство – влада». 
Ситуація залишається незмінною і досі. В суспільній свідомості на 
побутовому рівні «влада» сприймається як окрема каста, і це сут-
тєва вада політичної системи. Саме через це такої великої популяр-
ності одразу набули на українському телебаченні дискусійні передачі. 

До появи і поширення ток-шоу політичний клас навіть не 
потребував спікерів, які насправді виконують функцію комуніка-
торів з суспільством. Їх бракувало як у партійних структурах, так і 
серед парламентарів. Насправді спікери адаптують суспільну думку 
і, в ідеалі, виносять її у площину обговорення – і в партійно-полі-
тичне середовище, в тому числі. Таким чином суспільство відчуває 
себе залученим до політичного життя. Натомість дискусійні полі-
тичні передачі з залученням політиків з’явились із запізненням. Їх 
флагманом можна вважати передачу «Свобода слова зі Савіком 
Шустером», що вийшла на екрани в 2005 році. Ток-шоу, на яких 
обговорюються актуальні політичні питання, важливі як комуніка-
ційний елемент, але вони не спроможні задовольнити потребу в 
повноцінному каналі комунікації. Суспільство має відчувати свою 
участь, свою дотичність і свій вплив на життя країни. Натомість 
суспільство все більше відчувало себе автономно – відокремленим, 
відірваним від влади. 

Це є факт, що в Україні слабке самоврядування, громадські орга-
нізації надатомізовані, політичні партії, незважаючи на декларовану 
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чисельність, і досі лишаються і камерними (чи клубними), і авто-
ритарними, громадські ради при державних органах виконують 
лише номінальні обов’язки. Важко назвати якісь інші сфери, в 
яких суспільство в особі громадських лідерів та експертів мало б 
змогу дійсно впливати або ж принаймні демонструвати вплив. 
Таким майданчиком не стали навіть ЗМІ; дарма що люстрація 
могла б правити за один з рецепторів відчуття впливу суспільства 
на політичний клас, а ЗМІ – надавати цьому процесу публічності. 

Пропаганда могла симулювати народний вплив, як свого часу, 
в Радянському Союзі (до якого належала і УРСР), існував культ 
виборів і плекався образ народного депутата і образ вождя, які всі 
разом говорили про верховенство народу, важливість народної 
думки тощо. Українська держава з перших кроків незалежності 
(1991 рік) не переймалася проблемами пропаганди, і ми вважаємо 
це значною помилкою, упущенням, яке і досі не виправлено. 
Сьогодні не використовується термін «пропаганда», але звучить 
синонімічний –  «інформаційна війна». Про останню частіше чутно, 
що Україна програла або програє інформаційну війну з того чи 
іншого питання. 

З іншого боку, «влада» вибудовувала стільник, який проявлявся 
в демонстрації відокремленого життя. Як не дивно, це – охорона, 
маєтки, демонстрація розкоші, паркани навколо адміністративних 
установ, відсутність знакових символів єдності з народом тощо. 
Віддаючи належне, маємо вказати, що спроби звернення до народу 
все ж таки траплялися, – як Президент В. Ющенко (лише в промовах) 
звертався до громадян: «Мій народ, моя нація», – так і Президент 
В. Янукович (лише у передвиборчих слоганах) обіцяв: «Почую 
кожного». Але і ці намагання за відсутності інших значущих сим-
волів говорили про зверхність лідера, а все разом перетворювало 
політичний клас у політичну касту. 

Поява дискусійних політичних ток-шоу вимушено стимулювала 
зміни в політичному класі, який тепер віднаходить спікерів. Але ЗМІ 
повинні стати не тільки каналом комунікацій, але й громадським 
                                                 

 Щодо знакових символів: наприклад, на початку 90-х Б. Єльцин в РФ їхав 
на автобусі, і це транслювали ЗМІ; В. Ющенко як голова Нацбанку виходив 
дивитися на обмінники, тощо. 
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інструментом люстрації. Люстраційні процеси треба висвітлювати. 
Одна із важливих функцій люстрації – психологічна, а саме –  
можливість відчувати, що зміни відбуваються. Як суспільство бачило 
масовий набір нових поліцейських, і це було очевидним, так повинно 
бачити набір нових чиновників, нових суддів, нових прокурорів, 
нових податківців, і так само – масово. 

Українська радянська номенклатура після 1991 року транс-
формувалась у владний клас під новими брендами, а також у 
фінансові групи, що задіяні не тільки у бізнесі, але і у фінансуванні 
політичних процесів і політичних призначень. У цей же період на 
основі приватизації, набуття владних важелів і учинення кримі-
нальних дій – постали олігархічні клани, яким, у принципі, теж 
потрібно консервувати ситуацію. Все це відбулося в так званий 
«перехідний період»; «перехідний» –  саме тому, що ані держава, 
ані суспільство не мали артикульованого вектора розвитку. Цей 
час можна назвати неозастій за аналогією з «застоєм», яким визна-
чали період правління Л. Брежнєва у СРСР. 

Таким був загальний фон, який міг зберігатися в незмінному 
стані ще тривалий час. Тема необхідності очищення влади звучала 
в контексті позбавлення від корумпованих чиновників, суддів 
тощо. Люстрація взагалі не згадувалася як механізм, який потрібно 
застосовувати на практиці. 

Українське суспільство тривалий час мирилося з чиновниками, 
яких традиційно не любило і яким не довіряло. Під час майданів-
ських подій у 2014 році у ЗМІ з’явилась інформація про скарби, 
якими володіли Президент В. Янукович і Генеральний Прокурор 
Пшонка. Інші постаті замовчувалися, ніби не існували взагалі. 
Люстрація згадувалась лише в контексті недопущення конкретних 
осіб до влади. До того ж спостерігаємо чіткий сигнал: ЗМІ надають 
інформацію досить вибірково. Насправді, громадська люстрація за 
допомогою ЗМІ могла б стати ефективним «лікувальним засобом». 
Теоретично ми розуміємо, що велика армія чиновників працювала 
на себе, на створення певних схем, причому ті, хто пропагував 
демократичні лозунги і навіть прийшов чи повернувся у владу, теж 
не позбавлені синдрому «пшонки». 

Питання очищення влади назріло. Інструментом такого очи-
щення може стати люстрація. Саме вона має бути «вододілом» між 
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епохами. Проте люстрація не є наразі і не стане в наступному тими 
«ліками», які цілковито оздоровлять політичну систему, хоч укра-
їнське суспільство і покладає традиційну надію на прості і швидкі 
рішення. У таких умовах відсутність демонстративної люстрації 
знакових політичних фігур тільки посилить зневіру суспільства у 
«новій владі». 

Україна сьогодні в черговий раз стоїть на порозі реформ. 
Люстрація, як така, може стати актом оновлення політичного 
класу або актом боротьби політичних кланів. Зазначимо, що 
«конгломерат» політиків, системних корупціонерів, криміналу і 
комерції, який явно володіє потужним ресурсом, навряд чи посту-
питься «свого» лише через букву закону: закон і раніше говорив, 
що заборонено красти, брати хабарі тощо. Але ж працювала ціла 
система державних органів, яка протидіяла закону, або контролю-
вала його, або знаходила спосіб обійти. Ми можемо припустити, 
що під егідою люстрації запрацюють подібні схеми «відбілювання», 
коли посади почнуть обіймати «нові» особи, але насправді вони і 
далі обслуговуватимуть уже наявні клани. 

Офіційно в Україні завжди засуджувалася корупція, тривала 
боротьба з нею, навіть відкривалися кримінальні справи і створю-
валися спеціальні програми; також наявні Закони «Про боротьбу з 
корупцією» [12, с. 240]. Разом з тим, корупція стала не значним 
недоліком державно-політичної системи, а фактично – системним 
елементом. Так, за оцінками експертів, за рівнем корупції Україна 
в 2014 році посіла 145-те місце з 175 [13]. Тож і люстрація за 
аналогією з боротьбою з корупцією може стати номінальною. 

За «гамбурзьким рахунком», Закон не набрав обертів. Кількість 
звільнених або тих, хто пішов у відставку, не впливає на впевненість 
суспільства в тому, що дійсно відбувається оновлення влади, що 
настає доба певної політичної справедливості. Наприкінці 2014 року 
Венеціанська комісія зауважила невідповідність норм закону, і, 
очевидно, він ще буде змінюватися. Вже від нового парламенту 

                                                 
 Для довідки. В Польщі Закон про люстрацію прийнятий у 1997 році, в 

Литві – 2010 році, а відповідна комісія діяла з 2000 року; у Латвії Законом про 
вибори 1995 року заборонена участь колишнім членам компартії і працівникам 
КДБ СРСР; в Естонії – в 1995 році. 
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залежатиме специфіка люстрації: чи стане вона занадто м’якою, чи 
помітною для суспільства. Очевидно, що виникнуть юридичні 
прецеденти повернення у владу. Однозначним є те, що люстрація 
без одночасних реформ залишається абсолютно недієвою. Активні 
виступи і розмови про люстрацію під час парламентської кампанії 
2014 року і відсутність знакових символів, що свідчили б, що вона 
відбулася, призведуть лише до появи зайвої галочки у довгому 
переліку громадської недовіри. 

Тим часом чинний Президент П. Порошенко домігся можливості 
з січня 2015 року на власний розсуд скасовувати люстрацію щодо 
певних категорій. Це може сигналізувати про одне – про наявність 
«ручного» управління, а отже, кланового підходу до цієї справи. 
Насправді чиновники першої величини, що залишилися на своїх 
посадах і які були задіяні в корупційних схемах, зможуть відновити 
ці схеми; і, швидше за все, так надалі і станеться, з тією тільки 
різницею, що схеми будуть більш витончені та ретельніше приховані. 

Окрім приховування конкретних фактів, механізмом уникнення 
люстрації стало відрядження в АТО, не обов’язково на передову і 
терміном – не довше доби. 

Понад те, червень 2016 року відзначився тим, що Конститу-
ційний Суд України розглядав Закон «Про очищення влади», і ви-
никла неабияка загроза його нівелювання, ба, навіть – скасування. 

Таким чином, враховуючи повільність процесу, люстрація 
не стала інструментом Революції Гідності й інститутом полі-
тичної системи. 

Відсутність публічного процесу люстрації – що є актуальною 
проблемою і сьогодні – лише збільшує громадську підтримку 
недемократичних заходів «вуличної люстрації»: маємо на увазі 
побиття політиків, одягання на голову смітника, виштовхування з 
кабінетів тощо. Суттєва системна вада полягає в тому, що і ті 
політики, які прийшли до влади на «хвилі майдану», теж не вміють 
будувати і не вибудовують площадок комунікації. Скелет системи, 
яку ми назвали непрозорою і корумпованою, залишається стабільно 
незмінним. Формальне скорочення чиновників на десять відсотків, 
яке урочисто задекларував Прем’єр А. Яценюк під час презентації 
програми уряду, не змінить якості апарату в цілому. (Про скоро-
чення чиновників говорилось і за попередніх Президентів). 
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Зрештою, відсутність символів реальних змін призведе не лише 
до зміцнення недовіри, але і до посилення настроїв «вуличної люстра-
ції». Причому потрібно врахувати той факт, що частина суспільства 
тепер володіє зброєю і набула бойових навичок у зоні АТО з обох 
боків конфлікту, через що і мирні громадяни про всяк випадок здо-
були зброю. Збіг хвиль недовіри; незадоволення; відсутність знаків 
реальних змін і повернення озброєних осіб може призвести вже не 
до мирних протестів, а до озброєних бунтів. До того ж, треба вра-
хувати, що ті сили, які хочуть продемонструвати хибність тепе-
рішнього розвитку, радо підтримають такий сценарій подій. До них 
зараховується і частина політичного класу України, і ті, що нале-
жали до політичної еліти і так чи інакше потребують реваншу, але вже 
обмежені у можливості зробити це легальним електоральним шляхом. 

Одна з реформ, яку потрібно реалізовувати негайно, – це ство-
рення комунікаційних каналів «суспільство – влада» і, відповідно, 
площадок взаємодії. 

Люстраційний процес може стати як підсумком, так і почат-
ком нового етапу нової політики. Знов-таки зауважимо, що люстра-
ція може не спрацювати як самодостатній механізм. Не треба пле-
кати оманливих ілюзій та марних сподівань, адже люстрація може 
бути використана як знаряддя помсти або протидії конкуруючих 
кланів, які наявні в Україні, хоча і не завжди публічні. 

2014 року був прийнятий Закон про люстрацію. Саме на нього 
повинна покладатися місія очищення влади, як технологічно, так 
і психологічно. Суспільство повинно відчути його дію і повірити 
в реальність цього процесу. Непомітне, недемонстративне прове-
дення люстрації лише дискредитуватиме цей процес і законсервує 
недовіру до державно-політичної системи, створюючи проблему, 
яка все одно потребуватиме розв’язання. Повільне протікання 
люстрації, що ми констатуємо у 2016 році, фактично нівелює 
можливість «вододілу» між політичними епохами, а отже, все 
реальніше перетворюється на засіб кланової конкуренції за владні 
повноваження і ресурси, оскільки застосовується не масово і 
всеохоплююче, а дискретно. 

Люстрація мала стати ідеологічним «вододілом» між політич-
ними епохами і укладами. Причому попередніх політичних епох 
маємо дві: це радянська доба до 1991 року та період незалежності 
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до 2014 року, до якого зараховують формування дефективної демо-
кратії і корупційного укладу. Щодо радянських чиновників (епохи 
до 1991 року) – цей процес запізнілий, оскільки вони адаптувалися, 
нівелювалися, відійшли на задній план і, зрештою, породили 
нащадків. До речі, має йтися не тільки про радянських чиновників, 
але й про працівників спецслужб радянської доби, що викликало 
особливу увагу в європейських практиках люстрації, а в україн-
ському варіанті майже не актуалізувалося. 

Експерти вказують на те, що люстрація може бути оскаржена 
в судовому порядку. Але це найменша небезпека. ГО «Громадський 
люстраційний комітет» у річному звіті за 2015 рік подає низку вияв-
лених порушень і протидій люстрації з боку державних органів, 
зокрема, відомств, таких, як: приховування інформації про служ-
бовців; звільнення за переведенням на іншу посаду; зловживання 
нормами Закону; отримання статусу учасника АТО тощо [14]. Це 
свідчить про те, що без постійної уваги і пресингу ззовні державних 
органів люстрація може дрейфувати до формату імітації. 

Висновки 
1. Люстрація є політичним «вододілом», але не гарантією 

якісних змін. По-перше, «нові», які обіймуть звільнені посади, не 
позбавлені бажання швидкого збагачення за рахунок корупції. 
Такий досвід свого часу демонструвала «молода команда» мера 
Києва Леоніда Черновецького, коли назва «молода» не стала 
символізувати позитивних змін, а от оборудки їй приписують 
досить значимі й інтенсивні. Так і тепер – прихід «нових» може не 
привести до якісних змін, особливо, коли їх просуватимуть (лобію-
ватимуть) у державні органи «старими» існуючими групами. 

2. По-друге, існує вагомий недолік, який не стосується саме 
люстрації, – це те, що в Україні де-факто відсутня школа виховання 
і вирощування політичних кадрів –  політичної еліти і адміністра-
тивних менеджерів. 

3. Третє питання – це те, що ті, кого прагнуть люструвати, 
нині є представниками вже сформованих олігархічно-адміністра-
тивних кланів. Мета останніх – не збереження конкретної ідеології, 
а саме примноження капіталів і збереження того, що дістало назву 
«схеми». Тому немає жодних перешкод, аби змінити ідеологічну 
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риторику і делегувати своїх представників у владу, навіть відій-
шовши від публічної політики. 

4. Не менш вагомим є те, що олігархічно-адміністративні клани 
вже сформовані і потужні не тільки організаційно і фінансово, але 
й інтелектуально, – в тому розумінні, що «схеми» (оборудки) можуть 
видаватися цілком легальними в правовому полі, а набувачі вигід 
взагалі формально не дотичні до них. 

5. Легітимізацію люстрації надають суспільні настрої, і не 
менш важливо те, що її процес має бути публічним, як мінімум, на 
прикладі знакових осіб. Відсутність інформації зводить якість 
люстрації нанівець. 

6. Небезпечно і те, що суспільні очікування передбачають 
дуже ілюзорні процеси очищення суспільства і влади: багатьом 
громадянам здається, що одна проста дія має стати рішенням бага-
тьох застарілих проблем. В їх число автоматично потрапляють також 
проблеми особисті: незадоволення життям, низькі доходи, і, до 
купи, загальнодержавні, такі як корупція, неефективність держапарату 
тощо. Але люстрація не є рішенням такого сплетіння проблем. 
Представники влади не набудуть кришталевої чистоти та прозорості, 
влада не стане ефективною і корупція не зникне. Це означає, що в 
суспільстві – на тлі відсутності потужної пропаганди – підніметься 
нова хвиля незадоволення. 

7. У структурі політичного класу вже сформовані потужні групи, 
які представляють непублічні структури і яким під силу як фінансово, 
так і через владні канали пролобіювати нові кандидатури замість 
люстрованих постатей і таким способом зберегти вигідну для них 
ситуацію. Тому моментальна люстрація в українських умовах апріорі 
буде неефективною. Люстрація принципово не вплине на обмеження 
фінансово-промислових груп, оскільки останні так організовані, що 
можуть делегувати «нових» учасників процесу. 

8. Непублічні групи, які називаються фінансово-промисловими 
групами, в деяких випадках – клани або, персонально, – олігархи, 
не просто мають доступ до влади чи лобістів, а вже є основою 
державних структур. Вони насправді виникли не за часів 
президентства В. Януковича, а формувалися під час усього 
пострадянського періоду. 
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9. Технічна перепона новій якості політичної еліти лишається 
у площині, пов’язаній з виборчим процесом, а саме – те, що виборчі 
кампанії є занадто дорогими, а їх фінансування лишається 
інтересом окремих фінансово-промислових груп в особі окремих 
олігархів. Таким чином набрані у список кандидати є де-факто 
захисниками інтересів тієї фінансової групи, яка їх прийняла, 
тобто – представниками великого капіталу. Це означає, що навіть 
використовуючи популістську чи соціально-орієнтовану, чи будь-яку 
іншу риторику, ці представники технічно реалізовуватимуть потреби 
великого капіталу. Відповідно, звертатися до питання дотримання 
інтересів пересічних громадян немає жодних стимулів, окрім 
короткого періоду передвиборчої кампанії. 

10. Модель фінансування політичних партій залишається 
тіньовою. Та частина, яка є публічною, в десятки разів менша за 
реальні витрати. Тому ми можемо припустити гіпотетично кілька 
варіантів фінансування: одноосібний або коли два-три суб’єкти 
консолідують капітал. І перший, і другий не виключають «дрібних» 
фінансових уливань, але без права вирішального голосу. За експерт-
ними оцінками, для прикладу, співфінансування в обсязі одного 
мільйона доларів не вважається вагомим. Таким способом для 
«грошових мішків» відкрито потужний канал реінкарнації. 

11. Фінансово-промислові групи, які мають регіональні корені 
і не отримають доступу до центральної влади, запустять процеси 
задля консервації свого домінування в регіоні або відторгнення 
регіону від України. Бажання центральної влади зберегти регіон 
може підштовхнути до кулуарних домовленостей з такими фінансово-
промисловими групами і віддати на відкуп ту чи іншу територію, 
що ще гірше вплине на перебіг реформ. 

 
_______________________________ 
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Сергій Білошицький 
 

МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ  
ЯК РІЗНОВИД СУЧАСНОЇ ЗБРОЇ: 

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТИ 
 

У статті розглядаються негативні аспекти впливу сучасної 
міжнародної міграції на соціокультурні та політичні сфери 
життя приймаючих суспільств. Зазначається, що наявність цих 
наслідків дозволяє використовувати спрямований і контрольований 
міграційний процес як специфічну «міграційну зброю». Пропону-
ється визначення поняття «міграційна зброя», окреслюються її 
основні фактори ураження та стратегії застосування. Конста-
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тується, що сучасна міграційна криза в ЄС може бути наслідком 
цілеспрямованих дій різних суб’єктів геополітичної та політичної 
боротьби. 

Ключові слова: Європейський Союз, міжнародна міграція, 
соціокультурні трансформації, міграційна криза, міграційна зброя. 

Sergiy Biloshitskiy. International Migration as a Modern 
Weapon: Socio-cultural and Political Aspects. In this article, negative 
aspects of impact of current international migration on socio-cultural 
and political spheres of host societies’ life are considered. It is 
emphasized that the presence of such negative consequences allows to 
use a directed and controlled migration process as a specific ‘weapon 
of migration’. A definition of the notion ‘weapon of migration’ is 
suggested, its main factors of destruction and a strategy for using  are 
outlined. It is stated that the current migrant crisis in the EU can be a 
result of purposeful actions of various subjects of geopolitical and 
political struggle. 

Key words: European Union, international migration, socio-
cultural transformations, migrant crisis, weapon of migration. 

 
Сучасний Європейський Союз являє собою унікальний 

приклад співтовариства, яке від економічної інтеграції динамічно 
рухається до політичної та соціокультурної. Окреме місце в цих 
процесах займає феномен міграційної присутності, який у 
перспективі може радикальним чином змінити ціннісні орієнтації 
європейського населення. Євроінтеграційні кроки України вимагають 
відповідального усвідомлення можливих наслідків цього процесу 
для українського суспільства. 

Формування внутрішньої та зовнішньої міграційної політики з 
урахуванням можливих соціокультурних і суспільно-політичних 
наслідків є одним із найактуальніших завдань, що стоять перед 
Українською державою. Цей процес передбачає вивчення досвіду 
сусідніх країн, де інтенсивність міграційних процесів є вищою, ніж 
в Україні, й, відповідно, накопичений більший матеріал для 
наукового аналізу. 

Проблеми міжкультурного діалогу та соціокультурної адаптації 
мігрантів і переселенців розглядалися під різними кутами в працях 
таких експертів, як І. Валлерстайн, Г. Кіссінджер, Ф. Закарія, 
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У. Тодд, О. Арін, С. Переслєгін, Ю. Левенець, М. Михальченко, 
В. Войналович, В. Котигоренко та інших дослідників, проте 
останнім часом актуальності набуває дослідження саме негативних 
наслідків міграційних процесів для приймаючих суспільств, що 
перетворюють міграцію на загрозу для політичної стабільності 
провідних країн світу. Мова може йти про фактичне використання 
міграції як специфічної зброї, спрямованої на дестабілізацію 
певних політичних режимів. 

Саме ця обставина визначає новизну відповідної проблематики, 
що зумовлює актуальність запропонованої статті, яка своїм пред-
метом визначає дослідження механізмів ураження приймаючих 
суспільств негативними факторами міжнародної міграції у соціо-
культурній та політичній сферах. 

Найважливішим результатом останніх десятиліть є формування 
соціальних мереж, що з’єднують країни походження мігрантів і 
приймаючі суспільства. Відповідно, подолання суто економічного 
підходу до пояснення природи міграційних процесів дозволяє 
підняти загальні концептуальні проблеми міграції на глобальний 
рівень аналізу, що пропонує розуміння феномену міграції як 
соціального процесу, який зв’язує разом країни походження і 
призначення. Сучасні мігранти дедалі частіше визначаються як 
«трансмігранти», оскільки вони розбудовують і підтримують 
сімейні, соціальні, економічні, політичні, організаційні та релігійні 
відносини, які долають кордони та підживлюють процес соціо-
культурної й політичної глобалізації. 

Економічні та політичні наслідки міграції є набагато різноманітні-
шими, багатоплановішими та більш взаємозалежними, ніж прийнято 
визнавати. Мігранти стають дедалі важливішим фактором політики як 
у країнах походження, так і в країнах-реципієнтах. Вивчення міграції з 
урахуванням факторів транснаціонального існування, що передбачає 
розгляд широкого спектра соціальних, культурних, політичних і еконо-
мічних відносин, які мігранти зберігають із країнами походження, 
дозволяє висвітлити новий ландшафт глобальних процесів, що приво-
дяться в рух агентами міграції. 

За останні десятиліття в Європу прибуло кілька десятків 
мільйонів мігрантів. Перше місце серед них упевнено тримають 
вихідці з мусульманських країн: лише на території ЄС їх 
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нараховується близько 16 млн осіб, що дозволило ісламу витіснити 
іудаїзм з позиції другої за поширеністю релігії в ЄС. Лідером є 
Франція, де іслам сповідують 5,5 млн осіб (близько 7% населення); 
друге місце посідає Німеччина (4,3 млн, або близько 5%), третє – 
Великобританія (2,8 млн, або 4,5%), четверте – Італія (1,5 млн, або 
2,5%), п’яте – Іспанія (1 млн, або 2,2% населення) [1, с. 229]. 

Результатом активних міграційних процесів у Західній Європі 
стало виникнення значних анклавів африканського, азійського, 
мусульманського населення, які втратили інтерес до соціокультурної 
асиміляції у суспільствах, що їх приймають. 

Надзвичайну стурбованість наслідками міграційної політики 
висловлює С. Гантінгтон, який відзначає багатополюсність та 
поліцивілізаційність сучасної глобальної політики. На думку вче-
ного, у світі після «холодної війни» найважливішими відмінностями 
між людьми є вже не ідеологічні, політичні або економічні, а 
власне культурні розходження. І хоча основними гравцями на полі 
світової політики залишаються національні держави, у новому 
світовому порядку глобальна політика постає перед нами саме як 
політика цивілізацій. 

На думку С. Гантінгтона, світовий порядок у ХХІ ст. визнача-
тиметься взаємодією різних культур-цивілізацій, межі яких збіга-
ються з межами ареалів поширення певних мов і стилів життя. 
Цивілізацію дослідник визначає як найвище культурне утворення, 
що поєднує людей на основі самоідентифікації та спільності таких 
елементів культури, як мова, релігія, звичаї тощо. 

У новому світовому порядку лінії «культурних розломів» – 
кордони між цивілізаціями – стають тими найважливішими 
межами, уздовж котрих і є можливим виникнення основних 
конфліктів у глобальній політиці, які С. Гантінгтон називає 
«зіткненням цивілізацій». 

Застосовуючи свою теорію до аналізу сучасних міграційних 
процесів, учений відзначає їхні негативні риси: 1. Міграція стає 
самонаростаючим процесом. 2. Нові іммігранти приїздять в основ-
ному з незахідних суспільств. 3. Серед мігрантів рівень народжу-
ваності є значно вищим, ніж у представників титульних націй. 
4. Іммігранти створюють свої земляцькі громади, які не інтегру-
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ються в культури, що їх прийняли. 5. У жителів Заходу розвива-
ються фобії відносно мігрантів. 6. На Заході (особливо в Європі) 
з’явилися праворадикальні антиімміграційні партії [2, с. 309–313]. 

Схожі побоювання висловлює й Зб. Бжезінський. Його бачення 
ситуації можна виразити такими тезами: 1. Міграція починає змі-
нювати соціально-культурну структуру Заходу. 2. Незабаром 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 [3, с. 219–220, 245–246]. 

Один із провідних ідеологів правого крила Республіканської 
партії США П. Б’юкенен у 2002 р. випустив книгу «Смерть Заходу», у 
котрій розвинув тезу О. Шпенглера про внутрішню кризу європейської 
цивілізації, причини якої він вбачає у дехристиянізації США і країн 
Європи, зниженні народжуваності, розпаді суспільства на конфлік-
туючі етнічні, конфесіональні та інші співтовариства й групи. 

На його думку, процеси депопуляції, викликані руйнуванням 
родини, призводять до вимирання корінних європейських народів і 
білого населення США. Неконтрольована міграція уможливлює 
швидке заміщення їх вихідцями із країн Азії, Африки й Латинської 
Америки, що призведе до демонтажу базових принципів західного 
світу [4, с. 271]. 

У 2010 р. німецький політик Т. Саррацин видав книгу «Німеч-
чина. Самоліквідація», у якій описав наслідки, що, на його думку, 
очікують на Німеччину внаслідок продовження «проблематичної 
мусульманської міграції». 

Основну небезпеку, зазначає автор, становлять мігранти-
мусульмани, які інтегруватися в чужу для них німецьку культуру 
не прагнуть. Проблеми, які виникають з вини мусульман, він про-
понує згрупувати таким чином: перебування мусульман у Німеч-
чині створює серйозне додаткове навантаження для економіки 
цієї країни; мусульмани є малоосвіченими й погано підготовле-
ними до сучасного європейського життя; вони постійно створю-
ють конфлікти в суспільстві, займаються нелегальним бізнесом, 
схильні до насильства; у мусульман багато дітей, що в най-
ближчій перспективі радикально змінить демографічну ситуацію 
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у ФРН; мусульмани не прагнуть інтегруватися в німецький куль-
турний простір і воліють створювати своє «паралельне суспіль-
ство», що загрожує Німеччині зміною ціннісних пріоритетів; 
гіпертрофована релігійність мусульман має тенденцію розбудо-
вуватися в напрямі фундаменталізму [5]. 

Згадані вчені висловлюють занепокоєння не стільки самими 
міграційними процесами, скільки їхніми наслідками в соціокуль-
турній і політичній сферах, пов’язаними із небажанням мігрантів 
освоювати базові цінності приймаючих західних суспільств. Таке 
явище, що раніше усіляко викорінювалося західними державами, з 
другої половини ХХ ст. стало домінуючою тенденцією у взаєминах 
між суспільствами-реципієнтами та іммігрантами. 

Як зазначає К. Стригунов, мігранти самі по собі створюють 
цілий ланцюг проблем, які збільшують напруження в соціально-
економічній, міжкультурній та міжрелігійній сферах життя 
суспільства. 

Однак, якщо є підстави вважати, що процес міграції стимулю-
ється якоюсь політичною або геополітичною силою, то йдеться про 
спрямований і контрольований процес завдання значної шкоди 
опонентові. Відповідно до цього можна й потрібно вводити термін 
«міграційна зброя», під яким слід розуміти масову втечу біженців 
з регіону, де штучно було створено обставини, що становлять загро-
зу для життя місцевого населення, за умов, якщо інспіратор цієї 
кризи спрямовує потік біженців у конкретні країни з метою здій-
снення на їхні уряди й суспільства політичного, соціокультурного, 
економічного й психологічного впливів. 

Використовуючи поняття «зброя», К. Стригунов виходить із 
розуміння того, що під зброєю мають на увазі будь-який засіб, 
призначений для боротьби з ким-небудь або з чим-небудь із метою 
досягнення поставлених цілей. Зброя може завдавати втрати 
фізичні (знищувати живу силу супротивника, його командні 
центри й т.п.), економічні (прямі витрати на ведення війни, 
непрямі – у вигляді відтоку інвестицій, санкції та ін.), 
психоінформаційні (деморалізація супротивника, виснаження, 
дезінформація, провокування паніки тощо), політичні (міжнародна 
ізоляція супротивника та ін.). 
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Сучасні міграційні процеси значною мірою відповідають цим 
вимогам. Наплив мігрантів призводить до: зростання злочинності, 
а також до відповідних дій з боку місцевого населення; збільшення 
видатків на утримання мігрантів з боку уряду; наростання психо-
логічного дискомфорту населення від сусідства з вихідцями з інших 
культур; виникнення соціальної й міжетнічної напруженості, кон-
фліктів, на врегулювання яких також потрібні значні ресурси. У 
підсумку, виходить замкнене коло, з якого не видно виходу, а сама 
міграційна зброя завдає комплексного удару, наслідки якого най-
частіше виявляються в середньо- і довгостроковій перспективі [6]. 

Головними ризиками міграції, на погляд П. Маслова, є: 1) втрата 
контролю держави за міграційними потоками; 2) наявність у суб’єк-
тів економічної діяльності можливості залучити іноземну робочу 
силу, минаючи державу; 3) нерозробленість механізмів контролю 
над економічними інтересами, що сприяють розвитку трудової 
міграції; 4) перебування значної частини мігрантів у сфері тіньово-
го або напівтіньового ринку та, внаслідок цього, випадання 
великих соціальних груп мігрантів з-під соціального контролю; 
5) відсутність механізму регулювання міграційних потоків у руслі 
інтересів держави [7]. 

Аналізуючи наслідки впливу міграційних процесів на ситуацію 
в Європі, О. Волохов констатує: «Перед нами новий вид впливу – 
міграційний. А якщо мігранти «заточуються», загострюють ситуа-
цію, діють наступально, то характер відносин перетворюється на 
військовий, а отже, перед нами новий вид зброї – міграційна» [8]. 

На думку аналітика, цей вплив проявляється в: захопленні 
території під етнічні анклави; збільшенні соціально-економічного 
тиску на приймаюче суспільство; наростанні міжетнічної та між-
цивілізаційної конфліктогенності; криміналізації та радикалізації 
суспільних відносин, що в остаточному підсумку призводить до 
посилення мілітаризації зовнішньої й внутрішньої політики ЄС. 

У недалекому майбутньому, прогнозує О. Волохов, спочатку в 
медійну, а потім і в міжнародну юридичну практику будуть уведені 
поняття міграційної зброї, міграційної атаки, міграційної загрози, 
міграційної окупації, торгівлі міграційною зброєю тощо, що при-
зведе до створення нової Міграційної конвенції [8]. 
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Український політолог Т. Жовтенко констатує, що застосування 
«міграційної зброї» в ЄС з боку Росії вже сьогодні негативно 
позначається на європерспективах України. Так: 

1. У політичній сфері наплив мігрантів послаблює позиції 
політичних партій, що відстоюють традиційні європейські 
цінності, й дозволяє вийти на сцену дотепер маргіналізованим 
ультраправим силам, близьким за духом і світоглядом до 
нинішньої «кремлівської еліти». 

2. У соціально-економічній сфері є цілком очевидними збитки 
країн-членів ЄС, змушених приймати таку кількість біженців, яка 
перевищує їхні реальні можливості. Це відображається на рівні 
бюджетних видатків у країнах ЄС, що поступово позначається на 
рівні життя середньостатистичного європейця. Усе це радикалізує 
настрої громадян країн-членів ЄС – і повертає кризу у сферу 
політики [9]. 

Ціла низка дослідників запропонувала свою класифікацію 
факторів ураження приймаючих суспільств з боку мігрантів. Так, 
російський військовий аналітик О. Марінін зазначає, що масові 
потоки біженців створюють загрозу європейській безпеці у 
політичній, економічній, соціальній та демографічній сферах. До 
основних загроз, можливих унаслідок масової міграції, на його 
думку, мають бути віднесені: 

– Загроза територіальній цілісності держав. Механізм 
експансії через зміну етнічного складу населення є незворотною 
тенденцією глобалізації світової економіки. При цьому зміна 
етнічного складу населення за порівняно стислий час, звісно, 
призводить до зростання міжетнічних проблем і сепаратизму. 
Прикладами можуть служити відторгнення Косово в Сербії, 
македоно-албанські міжетнічні протиріччя з вимогами албанців, 
що проживають у Македонії, перетворити західну частину країни 
на самостійну територію. 

– Загроза поширення тероризму, яка виникає внаслідок того, 
що мігранти часто виступають у ролі перевізників «живого товару», 
наркотиків, зброї та різної контрабанди. Так, згідно із заявою 
уряду Лівану, близько 2% біженців із Сирії, які направляються в 
країни Євросоюзу, є членами терористичного угруповання «Ісламська 
держава». Не виключено, що кілька тисяч бойовиків цієї організації 
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цілеспрямовано їдуть до Європи для створення мережі нелегальних 
резидентур і підготовки масштабних терактів на континенті. Своєю 
чергою, загроза тероризму провокує соціальні настрої ксенофобії, 
широку суспільну підтримку праворадикальних, націоналістичних 
політичних сил і рухів. 

– Загроза трансформації існуючої системи міжнародних 
відносин у Євросоюзі. В умовах масової міграції низка країн-
учасниць ЄС всупереч рекомендаціям Європарламенту і Єврокомісії 
здійснює заходи з недопущення біженців на власну територію. 
Так, Австрія і Словаччина ввели у вересні 2015 р. контроль на 
своїх кордонах з Угорщиною, що порушує один із базових прин-
ципів Шенгенської системи – відкритість і прозорість внутрішніх 
кордонів. Польща заявила, що вона не готова прийняти біженців із 
Близького Сходу в рамках установлених квот, тому що очікує 
біженців з України. Про свою готовність застосовувати збройні 
сили для стримування потоків біженців заявили керівники Угор-
щини, Хорватії, Болгарії, Чехії, Австрії і Фінляндії. Таким чином, 
під загрозою виявилося саме існування Євросоюзу. 

– Зростання політичної нестабільності. Неконтрольована 
міграція впливає на політичну стабільність європейських країн, 
тому що суспільна і політична активність мігрантів та етнічний 
сепаратизм істотно обмежують функціональність соціальних, 
правових і політичних інститутів. Політизація міграційних процесів 
виражається в прагненні переселенців висувати й відстоювати 
власні соціально-економічні, політичні та культурні інтереси за 
допомогою створення політичних партій і рухів, у тому числі й 
радикальних. Серед висунутих ними вимог – надання рівних прав 
з корінним населенням, у тому числі права на самобутній 
етнокультурний розвиток, участь у місцевих виборах, полегшення 
процедури одержання громадянства тощо. 

Основними напрямами політичної активності мігрантів у країнах 
ЄС є: організація протестних акцій (мітинги, пікети, демонстрації), 
політична діяльність мігрантських громад на муніципальному рівні, 
етнічний лобізм на вищому політичному рівні (транснаціональна 
політика мігрантських громад), використання парламентських 
методів політичної боротьби. Представники мусульманських асоці-
ацій лобіюють також інтереси своїх співвітчизників в урядах таких 
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країн, як Франція, Німеччина, Великобританія й низки інших. 
Результатами такої діяльності є: полегшення процесу натуралізації в 
багатьох європейських країнах; надання права голосу на місцевих 
виборах; формування дорадчих органів, покликаних надавати під-
тримку мігрантам, у тому числі й політичну; зростання кількості 
релігійних установ з перспективою ісламізації континенту. 

Збільшення міграції, формування мігрантських громад і відо-
соблений розвиток етнічних меншостей призводять до зростання 
ксенофобії й націоналізму серед корінного населення європейських 
держав, посилення активності ультраправих партій і організацій, 
які закликають до захисту національної ідентичності, що, своєю 
чергою, породжує нові загрози й виклики національній безпеці. 
Загалом політизація міграційних процесів у сучасній Європі таїть 
у собі значний конфліктний потенціал і загрожує європейській 
ідентичності та стабільності на континенті. 

– Зростання економічної та соціальної напруженості. 
Масове неконтрольоване переселення іноземних громадян у благо-
получні європейські держави найчастіше погіршує там соціальну 
обстановку, сприяє розвитку «тіньової» економіки, створює некон-
трольовану ситуацію й загрозу національному ринку праці. Вна-
слідок своєї природи нелегальна міграція вступає в тісні зв’язки з 
нелегальним бізнесом, а отже, змикається з організованою злочин-
ністю, яка, своєю чергою, зацікавлена в потоці мігрантів як у дже-
релі істотних доходів. 

Окремим питанням є здатність соціальних систем європей-
ських країн витримати тиск витрат, пов’язаних із наростаючою 
міжнародною міграцією. 

– Деформація етнодемографічної структури населення. В 
умовах інтенсивної міграції кардинально змінюється етнічний 
склад населення багатьох країн і великих міст. Найбільш яскравий 
приклад – Сполучені Штати. Сьогодні кожний четвертий америка-
нець – небілий. За даними Бюро перепису США, у 2000 р. близько 
18% населення країни не розмовляли вдома англійською мовою, а 
4% – просто не знають її або володіють нею дуже слабко. У 60% 
випадків спілкування відбувається іспанською мовою, що пов’язано 
зі зростанням імміграції з країн Латинської Америки. 
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Аналогічні процеси відбуваються й у Європі. Офіційно нині у 
країнах ЄС проживають 18,4 млн іммігрантів, або всього близько 
5% населення. Однак з урахуванням нелегальних мігрантів і нату-
ралізованих іноземців їх, за оцінками західних фахівців, набагато 
більше – від 25 до 29 млн чоловік. У Лондоні частка білого насе-
лення до середини сторіччя скоротиться (у %) з 72 до 45, 
африканців – з 11 до 9, а частка вихідців з Південної Азії збільши-
ться з 10 до 26, китайців – з 3 до 6, метисів – з 4 до 14. Одержання 
ж статусу біженця надає можливість об’єднання членів родини, що 
призводить до подальшого збільшення кількості мігрантів у 
європейських країнах. Цей процес спричиняє зростання міжетнічних 
проблем. Так, косовська криза, що інтерпретувалася на початку 80-х 
років як внутрішньополітична й ідеологічна, швидко переросла в 
етнічний конфлікт між албанцями і сербами. 

– Загроза поширення епідемій і захворювань. Населення 
континенту побоюється епідемій холери та інших захворювань, які 
біженці можуть принести з собою. Навіть Міжнародний Червоний 
Хрест не в змозі зараз визначити, скільки серед них хворих і яким 
є повний список можливих захворювань, на які страждають 
мігранти. Адже щільний потік нелегалів не дозволяє реєструвати 
хворих, ретельно проводити медогляд, тому що медики не всти-
гають робити аналізи. У лікарні попадають лише люди з явними 
ознаками захворювання. Проблема ускладнюється ще й тим, що з 
настанням осені на Близькому Сході й, особливо, в Африці вини-
кають епідемії холери та лихоманки Ебола [10]. 

М. Грішина додає ще низку загроз, які може нести масова 
міжнародна міграція. На її думку, це: 

– Загроза громадянських війн, викликаних розколом країн. 
Зміна етнічного складу населення за порівняно стислий строк, 
звісно, призводить до збільшення міжетнічних проблем. Свідчен-
ням вищесказаного є відносно нова тенденція «перенесення» у 
європейські країни «зовнішніх» політичних проблем, які до цих 
країн прямого стосунку не мають. 

– Загроза «витоку мізків» із країн, що розвиваються. Цей 
процес сприяє суттєвій зміні кваліфікаційної структури трудової 
міграції, що збільшує відстань між багатою «північчю» та бідним 
«півднем» і ще більше сприяє зростанню міжнародної міграції. 
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– Загроза втрати важелів влади. Іммігранти активно фінансу-
ють передвиборчі кампанії, вирішують їхній результат. У Вірменії 
й Хорватії зовнішні грошові перекази підживлюють націоналізм, 
який служив опорою для «твердих режимів» та ускладнює врегу-
лювання регіональних конфліктів [11]. 

Цей перелік загроз можна продовжувати і далі, аналізуючи 
періодичні видання та статистику ЄС. Зокрема, останніми роками 
спостерігається тенденція деформації соціально-демографічної 
структури населення в статевих та вікових сегментах. 

Згідно зі статистикою Міжнародної організації з міграції 
66,26% мігрантів, які зареєструвалися в 2015 р. у Греції та Італії, 
були чоловіками. Наслідком такої соціально-статевої диспропорції 
міграційних потоків стало збільшення в країнах ЄС чисельності 
молодих чоловіків, не зв’язаних сімейними зобов’язаннями. 
Одним із результатів такого дисбалансу стало збільшення злочинів 
на сексуальному ґрунті та виявів сексуальної агресії. 

Як зазначає шведський соціолог Х. Рослінг, з урахуванням 
прибуття мігрантів на кінець 2015 р. у Швеції на 100 дівчат 16–17 
років припадало 123 підлітки того самого віку, що провокуватиме 
серйозні зміни поведінки молоді. 

Ціла низка емпіричних досліджень свідчить про зв’язок між 
співвідношенням чоловіків і жінок та насильством, агресією й 
організованою злочинністю. У суспільствах з найбільш яскраво вира-
женим дисбалансом гостріше за все проявляються зґвалтування й 
сексуальні домагання, а жінки стикаються зі зростаючою загрозою. 

Крім того, більше 20% мігрантів є неповнолітніми, причому, 
за оцінками Міжнародної організації з міграції, більшість із них 
їдуть у Європу без супроводу дорослих, а 90% з них – чоловічої 
статі. На думку соціолога В. Хадсон, за умов збереження нинішньої 
тенденції кожній новій групі підлітків буде властивий такий самий 
статевий дисбаланс, що в результаті матиме безпрецедентно нега-
тивні наслідки для шведського суспільства. 

Зміна статево-вікової структури європейських суспільств також 
загрожуватиме радикальною зміною соціокультурної ситуації в 
системі освіти, де частка мігрантів буде значно більшою, ніж у 
дорослому сегменті суспільства [12]. 

Важливим наслідком значного посилення міграційної присут-
ності в Європі стає помітна дегуманізація ставлення політичних 
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еліт і населення до біженців та вимушених мігрантів. Як зазначив 
директор Вищої школи соціальних наук у Парижі К. Калам, у 
Європі щодо мігрантів застосовуються репресивні заходи – від 
створення фільтраційних таборів до руйнування «джунглів» (у 
районі французького порту Кале поліція зруйнувала 3-тисячний 
стихійний табір біженців). 

«У прагненні зробити мігрантів невидимими, їм відмовляють 
у їхніх законних устремліннях… вони позбавлені умов дотримання 
найелементарніших вимог гігієни, заперечується їхнє існування – 
їм загрожує виселення, незважаючи на фізичний і психологічний 
стан… У Європі біженці стали належати до категорії присуджених 
до виключення. Їх позбавлено елементарних прав людини, і у 
Франції, і в східних країнах, і ніхто не говорить про їхні соціальні 
права. До жертв міграційної політики прем’єр-міністра Франції 
М. Вальсу та Ради Європи слід додати 23 тис. загиблих з 2000 р. у 
ході переправи Середземним морем…», – констатує соціолог [13]. 

На переконання Л. Савіна, міграційна криза в Європі являє 
собою практичну реалізацію теоретичних розробок стратегічного 
характеру, зокрема, дослідження Белферського центру науки та 
міжнародних справ Гарвардського університету «Strategic 
Engineered Migration as a Weapon of War», опублікованого в 
березні 2008 р. у журналі «Civil Wars» [14]. 

Авторка цієї праці К. Грінхіл, використовуючи комбінацію 
статистичного аналізу даних і тематичних досліджень, дала відпо-
віді на запитання: чи можуть біженці бути особливим видом зброї; 
чи можна застосовувати цю зброю не тільки у військовий, а й у 
мирний час; і наскільки успішним може бути її застосування. У 
цілому на всі ці питання дослідниця відповіла позитивно. 

На думку К. Грінхіл, міграція може бути не лише наслідком 
гуманітарних чи економічних криз, але й виступати цілеспрямова-
ною політикою деяких держав, за якою ховаються певні інтереси, і 
внаслідок цієї політики вже виникають нові кризи. Міграцію тоді 
можна класифікувати як повноцінну зброю. Вона стверджує, що 
вже після Другої світової війни було зафіксовано понад півсотні 
випадків використання міграції як фактора політичного шантажу 
одними країнами інших – «міграційного тиску». 
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Використання міграції як зброї, стверджує К. Грінхіл, може 
мати різні цілі. Залежно від них міграційні стратегії можна умовно 
поділити на такі види: 

– Загарбницька – міграційна стратегія, спрямована на привлас-
нення території або ресурсів іншої групи/груп чи знищення гру-
пи/груп через те, що вони становлять етнополітичну або економічну 
загрозу для групи-агресора (масове переселення американців до 
мексиканського Техасу, після чого Техас заявив про свою 
незалежність від Мексики, а потім став американським штатом). 

– Експортивна міграційна стратегія, що поділяється на два 
підвиди: перший – грубо кажучи, «виселення негідних громадян із 
країни» для того, щоб зміцнити позиції чинної влади; другий – 
масове виселення населення в іншу країну, щоб підірвати її 
економічну і соціальну системи, викликати заворушення в її 
політичній системі. У 1970 р. пакистанські генерали почали прово-
дити жорсткі репресії в Східному Пакистані (нині Бангладеш). Як 
наслідок, в Індію протягом декількох місяців прибуло 10 млн 
біженців. Лідери Індії вирішили розпочати війну з Пакистаном, бо 
це обійшлося б їхній країні дешевше, ніж прийом біженців, які 
були тягарем для індійської економіки. 

– Воєнна міграційна стратегія здійснюється в основному під 
час війни з метою отримати перевагу над своїм противником (ви-
кликати перешкоди в системах керування і матеріально-технічного 
постачання). Під час окупації Афганістану СРСР викликав потік 
афганських біженців у Пакистан та Іран, щоб позбавити афган-
ських партизан підтримки. 

– Примусова міграційна стратегія застосовується як інстру-
мент зовнішньої політики, за допомогою якого можна від «жертви» 
добитися певної політичної поведінки, яка є бажаною і вигідною 
для країни-агресора. У роки Другої світової війни албанці вбили 
більшу частину сербського населення. Загальна кількість біженців 
становила 400 тис. Після війни І. Тіто, сподіваючись на входження 
до складу Югославії Албанії, прийняв 400 тис. біженців із неї і 
віддав Албанії Косово і Метохію, а потім переселив 200 тис. сербів 
із Косова і Метохії в інші регіони Югославії. 

Наведені види міграційних стратегій не є взаємовиключними, 
вони нерідко переплітаються між собою [15]. Свідченням цього є 
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динаміка сучасної міграційної кризи в Європі. Виступаючи на 
слуханнях у Сенаті США, головнокомандувач збройних сил НАТО 
генерал Ф. Брідлав висловив думку, що Росія і Сирія використову-
ють міграційну кризу як зброю проти Заходу. 

Він наголосив: «Росія разом із режимом Асада навмисно 
різними бойовими засобами використовують міграцію у спробі 
знищити європейські структури і зламати європейську рішучість». 

За його словами, потік сотень тисяч мігрантів з охопленої вій-
ною Сирії до Європи дестабілізуюче вплинув на всю Європу – від 
Балкан до Скандинавії. Масовий приплив біженців також викликає 
появу потенційних «злочинців і терористів», які пройшли навчання в 
Сирії і можуть планувати напади на Захід. «Злочинність, терористи і 
повернення іноземних бойовиків є очевидною частиною повсяк-
денного потоку біженців до Європи», – констатував генерал [16]. 

Схожу точку зору має М. Іванов, який стверджує, що «в Росії 
ніхто навіть не робить вигляд, що висловлює співчуття Європі, яка 
зазнає ударів міграційної хвилі. Мало того, політики та медійники 
фактично смакують подробиці труднощів, з якими зіштовхнулися 
Німеччина та інші європейські країни, чим підштовхують Європу 
до розпалювання расової ворожнечі, нетерпимості та пропаганди 
насильства» [17]. 

Аналізуючи ситуацію, Л. Нгуєн наголошує на тому, що ця 
міграційна війна поєднує одночасно декілька стратегій зацікавле-
них сторін. На його думку, події з мігрантами зіграють на руку 
російському уряду. По-перше, у той час як Європа бореться з 
потоком мігрантів, вона тимчасово заплющує очі на українсько-
російський конфлікт. Уведення санкцій проти Росії обмежило участь 
Москви в міжнародній політиці. Після проблем із сирійськими 
біженцями деякі європейські країни висловлюють пропозицію 
зняти санкції проти Російської Федерації, бо Росія спроможна 
врегулювати конфлікт у Сирії. Так Російська Федерація змогла 
повернути своє вагоме місце на міжнародній арені. 

По-друге, унаслідок міграційних хвиль розхитується сама 
система Європейського Союзу: свобода переміщення особи в 
межах Шенгенської зони – під питанням, зростання кількості 
незадоволеного європейського населення, збільшення ризику 
загрози терактів. Дійшло до того, що держави вдаються до само-
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стійних дій, не враховуючи інтересів своїх сусідів. Європейський 
Союз втрачає свою єдність і тим самим може зменшити свою 
політичну вагу та здатність протистояти такій країні, як Росія. 
Наведені результати підпадають під цілі примусової та експор-
тивної міграційних стратегій. 

Ще однією зацікавленою стороною в міграційній кризі в Європі, 
вважає Л. Нгуєн, є Туреччина. Хоча вона є непрямою учасницею 
цієї міграційної стратегії, Анкара вдало використала ситуацію із 
сирійськими біженцями. У діях турецького уряду простежуються 
елементи примусової міграційної стратегії. Цей вид стратегії можна 
застосувати як інструмент для здійснення примусової дипломатії: 
країни, що не мають достатнього економічного потенціалу чи 
політичного впливу на міжнародній арені, змушені шукати інші 
засоби для того, щоб на них звернули увагу. 

Однією з переваг міграційної зброї є те, що вона може засто-
суватись як у війні, так і в мирний час. За своєю природою 
міграція здатна слугувати прихованою зброєю, яку відразу немож-
ливо помітити та ідентифікувати як агресивну стратегію ворога. 
Отже, державам справді є сенс вдаватися до міграційних стратегій 
як до нетрадиційної зброї, що здатна допомогти їм досягти своїх 
національних цілей. Розгортання сучасної кризи біженців у Європі 
яскраво демонструє, що окремі міжнародні гравці спричиняють, 
розпалюють та згодом використовують цю кризу для досягнення 
своїх зовнішньополітичних цілей [18]. 

Своєю чергою, К. Стригунов вважає, що головним бенефіціаром 
від міграційного колапсу в ЄС виступають США, оскільки саме 
їхня геостратегія на підтримку перманентного стану війни на 
всьому Близькому Сході сприяє продукуванню потоків біженців. У 
цьому сенсі каналізація людського потоку є контрольованим яви-
щем, і в даному випадку її ціль полягає в підриві ЄС. Ослаблення 
останнього в інтересах Вашингтона, який активно лобіює ідею 
створення Трансатлантичної зони вільної торгівлі та загалом 
прагне до збереження економічного, політичного та військового 
контролю над Європою. 

Міграційний колапс, констатує аналітик, використовується й 
ісламістами, які свідомо створюють нестерпні умови для життя 
різних етноконфесійних груп або противників шаріату. Мігранти є 
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їхньою контратакою проти країн ЄС, які підтримують США в 
боротьбі з радикальними ісламськими угрупованнями. Цілком 
можливо, що керівництво тієї ж Ісламської держави використовує 
біженців як таран проти Європи, насичуючи її не лише біженцями, 
але й своїми бойовиками, здатними проводити організовані теро-
ристичні акції [6]. 

Вищевикладені факти дозволяють дійти таких висновків та 
припущень: 

– Депопуляція представників західного світу та розбавлення 
населення ЄС вихідцями з інших цивілізаційних світів поступово 
призводять до радикальної зміни його національного складу та 
відповідної соціокультурної трансформації країн Євросоюзу. 

– На території ЄС зростає роль неасимільованих анклавів пред-
ставників незахідних цивілізацій, які ігнорують цінності корінного 
населення європейських країн. Зазначений процес дестабілізує 
приймаючі суспільства та стимулює низку кризових наслідків. 

– Наявність негативних наслідків міграції дає підстави вважати, 
що якщо цей процес стимулюється якоюсь політичною або геопо-
літичною силою, то може йтися про прагнення завдати спрямованого 
і контрольованого удару по опоненту. Відповідно до цього можна й 
потрібно вводити термін «міграційна зброя». 

– Під міграційною зброєю слід розуміти негативні впливи 
масової міграції, спрямованої внаслідок провокування штучної 
кризи певними силами в конкретні країни для здійснення на їхні 
уряди і суспільства політичного, соціокультурного, економічного 
та психологічного впливів. 

– Факторами ураження міграційної зброї є загрози територі-
альній цілісності держав, поширення тероризму, зростання полі-
тичної нестабільності, економічної та соціальної напруженості, 
деформації етнодемографічної структури населення, поширення 
епідемій і захворювань та інші ризики. 

– Використання міграції як зброї може мати такі стратегічні 
цілі: загарбницькі, дестабілізаційні, воєнні, маніпулятивні та інші. 
Зазначені види міграційних стратегій не є взаємовиключними, 
вони можуть переплітатися та доповнювати одна одну. 

– Сучасна міграційна криза в ЄС може бути наслідком 
цілеспрямованих дій різних суб’єктів геополітичної та політичної 
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боротьби. Загальна криза інституцій ЄС на сучасному етапі є 
вигідною для Росії, США, ісламських радикальних угруповань та 
частини політичних еліт країн ЄС і країн-сусідів Євросоюзу. 
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ІІ. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ 
ЕТНОПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 
Віктор Котигоренко, Олег Рафальський 

 
ГІПОТЕЗА ЗВ’ЯЗКУ ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕВАГ,  
ОРІЄНТАЦІЙ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 
НАСЕЛЕННЯ ГАЛИЧИНИ З ПАРАМЕТРАМИ  
І ЧИННИКАМИ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ 

КОМПОНЕНТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
 

Стаття є викладом припущень і висновків, зроблених авторами 
за результатами дослідження чинників формування та сучасної 
динаміки етнонаціональної ідентичності, політичних переваг і 
політичної поведінки населення Івано-Франківської, Львівської та 
Тернопільської областей України. 

Ключові слова: Галичина, регіональна ідентичність, етнічна 
ідентичність, політичні переваги, політична поведінка. 

V. Kotygorenko, O. Rafalskyi. The hypothesis of relation between 
political preferences, orientations and political behavior of the 
population of Halychyna and parameters and factors of the ethno-
national component of the regional identity. The paper is a 
representation of assumptions and conclusions made by the authors on 
the ground of a study of formation factors and dynamics of modern 
ethno-national identity, political preferences and political behaviour of 
the population of Ivano-Frankivsk, Lviv and Ternopil oblasts of 
Ukraine. 

Key words: Halychyna, regional identity, ethnic identity, political 
preferences, political behaviour. 

 
Зв’язок етнічного і політичного в динаміці суспільних відносин 

видається цілком очевидним. Однак очевидність зв’язку тих чи 
інших фактів і факторів не показує ступеня (міри) такого зв’язку, 
співвідношення в ньому об’єктивного і суб’єктивного, внутрішньо- 
і зовнішньополітичного, реального і позірного, сутнісно-глибинного 
й малозначущого. В кожному окремому випадку такої очевидності 
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вона потребує ґрунтовного вивчення на предмет її верифікації і 
з’ясування специфіки. Необхідність такого вивчення щодо ситуації 
в Україні актуалізувала суспільна динаміка, зумовлена іноземною 
агресією і «гібридною війною», кризою легітимності влади й заго-
стренням протиріч між центральною владою країни і регіонами. За 
цих умов імператив громадянської консолідації вивів на чільне 
місце питання означення, утвердження і гармонізації специфічних 
етнічних і універсальних, спільних для переважної більшості людей 
цінностей соціального, політичного та культурно-цивілізаційного 
характеру. Серед широкого суспільного загалу і в групах правлячого 
класу все більшої значущості стала набувати потреба в діалозі й 
досягненні порозуміння. 

Подібні ситуації вже мали місце у вітчизняній історії. За словами 
українського й американського історика і політолога Р. Шпорлюка, 
«український національний рух почався як відмова від російського 
і польського проектів з появою власної програми у православних 
східняків і греко-католицьких галичан. Вони сказали: хоч ми й не 
дуже любимо один одного, все-таки будемо однією нацією» [1]. Як і 
тоді, нині будь-які намагання силоміць нав’язати всьому українству 
певний окремішній варіант внутрішньо- і зовнішньополітичної орто-
доксії, неприйнятний для іншої частини загалу, загрожує загострен-
нями потенційно руйнівних протиріч. Потрібен широкий суспільний 
консенсус довкола найпроблемніших питань етнонаціонального, 
етнокультурного, ідеологічного та світоглядного характеру. 

Що об’єднує жителів різних регіонів України? Як зміцнити й 
примножити спільне, що єднає державу і її громадян? Якими є 
відмінності, що можуть посилювати конфліктний потенціал та 
дезінтеграційні тенденції? Яким чином параметри загальнонаціо-
нальної ідентичності та її регіональних і етноспецифічних складових 
інтегрувати в політичній поведінці громадян? В контексті пошуку 
відповідей на ці запитання, значущість яких виходить далеко за 
межі суто академічних зацікавлень, особливо актуальним було й 
залишається дослідження специфіки етнополітичного розвитку 
регіонів України. Зокрема, Галичини (Львівська, Івано-Франківська, 
Тернопільська області) – Західноукраїнського регіону, населення 
якого вирізняється своєрідністю пов’язаних з феноменом етнічності 
переважних суспільних установок, цінностей та особливостей полі-
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тичної поведінки. Для з’ясування причин і сутнісного змісту цієї 
своєрідності та специфіки її реалізації в конкретних соціально-
політичних умовах важливо дослідити чинники, що формують і 
підтримують інтегральну регіональну ідентичність населення 
названих західноукраїнських областей. Адже домінуючі політичні 
переваги та орієнтації жителів тієї чи іншої території, включно з 
електоральною поведінкою, є відображенням цілісної регіональної 
ідентичності на множину можливих варіантів вибору політичного 
характеру [2, c. 780]. У зв’язку з цим варто зауважити, що 
регіональна, як і будь-яка інша ідентичність є суб’єктивним 
фактором індивідуальної і групової суспільної поведінки. 
Однак в її основі лежать об’єктивні умови і чинники – 
соціально-економічні, політичні, етнодемографічні, культурні, 
релігійно-конфесійні та інші. 

Різні аспекти зв’язку етнонаціональної і суспільно-поведінкової 
складових ідентичності населення регіонів України досліджують 
Т. Возняк, В. Войналович, О. Друль, В. Євтух, А. Гальчак, Я. Грицак, 
Г. Зеленько, А. Колодій, І. Кононов, В. Котигоренко, Н. Кочан, 
І. Кресіна, В. Кулик, С. Кульчицький, Т. Мадрига, Л. Нагорна, 
О. Самборська, М. Панчук, О. Рафальський, М. Рябчук, В. Хмелько, 
Р. Шпорлюк та інші. Їх праці базуються на статистичних даних 
переписів населення України, результатах соціологічних досліджень 
та багатьох інших джерелах. 

З’ясовано, що три галицькі області – Львівська, Івано-Франків-
ська і Тернопільська – виявляють дуже помітні відмінності в 
результатах голосувань на виборах різних рівнів порівняно з іншими 
територіями України. Ці відмінності неможливо пояснити тільки 
етнонаціональним чинником. Тим не менш незаперечним є зв’язок 
етнічного складу населення, електоральної та іншої політичної 
поведінки жителів різних українських регіонів. Чи є цей зв’язок 
причинно-наслідковим? Відповідь на це запитання ще треба знайти 
й обґрунтувати. Незалежно від того, якою вона буде, незаперечним є 
факт значних відмінностей політичної поведінки населення Галичини 
порівняно з жителями Донбасу, Криму та інших територій, де порів-
няно великою є частка етнічно російського та російськомовного насе-
лення. Натомість більше спільного в політичній поведінці галичан і 
жителів центральних областей країни. За даними Всеукраїнського 
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перепису населення 2001 року у Львівській області українці станови-
ли 94,8% усього населення, в Івано-Франківській – 97,5%, Терно-
пільській – 97,8%. Для порівняння, у трьох центральних областях: 
Вінницька – 94,9%, Полтавська – 91,4%, Черкаська – 93,1% [3]. 

Порівняно зі станом, зафіксованим попереднім переписом 
1989 року, три галицькі області, знову-таки, поряд з центрально-
українськими областями та сусідніми Волинню і Рівненщиною, 
належать до тих, де відзначалося найбільше скорочення чисельності 
національних меншин, у першу чергу росіян. У цілому, як зазначає 
С. Дудар, «чим меншою була чисельність представників етнічних 
меншинних груп в окремих областях та регіонах, тим вищими були 
темпи скорочення їхньої чисельності у 1989–2001 роках» [4, c. 14]. 
Так, скорочення кількості представників національних меншин в 
Івано-Франківській області з 1989 по 1999 роки становило 50,39% 
(35 486 осіб), у Львівській – 48,63% (127 748 осіб), у Тернопіль-
ській – 33,52% (12 595 осіб) [4, c. 9–10]. За той самий період 
аналогічний показник у Вінницькій, Полтавській та Черкаській 
областях становив близько 45, 34 та 33% відповідно. Водночас 
значне скорочення відносних часток представників національних 
меншин в абсолютному вимірі є не надто великим і становить від 
близько 7% у Львівській області до близько 2% у Тернопільській. 
Це пояснюється важливим для розуміння регіональної специфіки 
фактом: частка неукраїнського населення Галичини у радянський 
період також була низькою. Певний, хоча й не надто значний 
виняток становив промисловий, культурний та інтелектуальний 
центр регіону – місто Львів, де у роки після здобуття Україною 
державного суверенітету спостерігалося найбільше скорочення 
інонаціонального, у першу чергу етнічно російського населення. 
Зазначена етнодемографічна специфіка регіону за радянської доби 
потребує глибших і ґрунтовніших досліджень усіх аспектів націо-
нальної політики комуністичної влади в регіоні. Адже ця політика 
багато в чому визначила специфіку соціальної та культурно-
історичної наступності регіонального розвитку. Серед багатьох 
відображень і наслідків цієї наступності є й політична поведінка 
жителів сучасної Галичини. 

У плані змін загальної чисельності населення галицькі області 
належать до найбільш благополучних регіонів України. У 2001 році 
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кількість населення тут становила 96–99% від показника 1989 року. 
Протягом 2000-х років, подібно до негативних загальноукраїнських 
демографічних тенденцій, на Галичині також спостерігається деяке 
скорочення кількості населення. Однак темпи цього скорочення дещо 
нижчі, ніж у Центрі та особливо на Сході України. Головними 
причинами скорочення частки інонаціонального населення в 
Галичині, як і в інших регіонах України, є міграція, а також добро-
вільна дерусифікація громадян, що виявилася в зміні їх етнічної 
самоідентифікації. Близький до мононаціонального склад населення 
регіону сприяє формуванню і зміцненню становища, за якого найбільш 
комфортним у соціальному відношенні є добровільна асиміляція, 
емоційне й усвідомлене приєднання до найчисленнішої етнонаціо-
нальної групи. Цей процес найвиразніше проявляється серед молоді, 
для якої, на відміну від представників старших поколінь, єдиною 
відомою соціально-політичною реальністю є незалежна Україна. 
При цьому визначення «українець» стає не тільки означенням певної 
національності, а й – передусім – національного громадянства, яке, 
зрештою, починає заміщувати етнонаціональну самоідентифікацію 
або зливається з нею. У галицьких та ще деяких областях України 
частішають випадки, коли їх україномовні жителі російського та 
іншого неетноукраїнського походження починають визначати 
себе передовсім як українці. 

Діахронний вимір етнонаціонального складу населення Гали-
чини показує, що його тяжіння до мононаціональності визначилося 
не надто давно. За даними В. Кубійовича, на 1 січня 1939 року на 
території трьох сучасних західноукраїнських областей етнонаціо-
нальний склад населення розподілявся так: на 1 січня 1939 р. на 
цій території з 5 824 100 осіб 3 727 000 припадало на українців 
(64,1%), 16 300 (0,3%) – українців із польською розмовною мовою, 
874 700 (15,0%) – поляків, 73 200 (1,2%) – польських колоністів, 
514 300 (8,8%) – латинників (римо-католиків з українською розмов-
ною мовою), 569 400 (9,8%) – євреїв і 49 200 (0,8%) – інших, як 
згадано, переважно німців. У січні 1939 р. у Львівському воєводстві 
проживало 58% українців, 29% – поляків, 13% – євреїв; у Терно-
пільському – 61% – українців, 30% – поляків, 8% – євреїв; у Стані-
славському – 75% – українців, 15% – поляків, 9% – євреїв [5]. 
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Тобто, напередодні Другої світової війни сучасна українська 
Галичина була поліетнічною, з великими польською та єврейською 
меншинами. При цьому польська меншина мала панівні стосовно 
українців позиції у політичному, культурному та соціально-
економічному плані. Це було наслідком перебування відповідних 
українських земель під суверенітетом тогочасної Польщі, яка прово-
дила щодо них активну політику полонізації. Суттєвим моментом 
формування світоглядних і політичних переваг сучасних галичан 
було також те, що польська влада намагалася інкорпорувати до 
польської нації максимальну кількість етнічних українців римо- і 
греко-католицького віросповідання, відносячи їх до «перехідних 
груп» і вважаючи їх поляками або «майже поляками». Відмінності 
статистики про кількість таких осіб у польських і українських дже-
релах сягають майже 30 разів. Зокрема, за даними польського пере-
пису 1931 року, на Галичині мешкало близько 475 тисяч «греко-
католиків з польською розмовною мовою». Тим часом В. Кубійович 
відносить до цієї групи близько 16 500 осіб [6, c. 258]. 

Можна припустити, що у політичному житті сучасної Галичини 
істотну роль відіграє той факт, що переважна частина нащадків тих, 
хто належав до вищезгаданих «перехідних груп», незалежно від 
остаточного самовизначення осіб старшого покоління у передвоєнний 
період, є переконаними провідниками західного, європейського век-
тора розвитку незалежної Української держави. Певною мірою то 
може бути як наслідком «залишків» польської ідентичності одних, 
так і виявом сформованості виразно української самосвідомості інших. 

Взагалі, європейський вибір щодо розвитку України, на 
противагу зближенню з Росією, є однією з ключових рис сучас-
ної галицької регіональної ідентичності, що послідовно виявляє 
політична поведінка жителів краю. Поза сумнівом, одна з голов-
них причин формування цієї політичної переваги закорінена в 
історичну пам’ять. Цій темі присвячені численні наукові праці, 
вона посідає значне місце у загальнополітичному дискурсі. 

На відміну від решти України, демократична традиція у полі-
тичному житті на Галичині, започаткована у період її перебування 
у складі Австро-Угорської імперії, без значних перерв тривала від 
середини ХІХ століття аж до 1939 року. Протягом цього періоду 
на теренах теперішніх Івано-Франківської, Львівської і Тернопіль-
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ської областей відбувалися вибори до органів центральної влади та 
місцевого самоврядування, розвивалися практики соціальної само-
організації людей. На думку львівського політолога Т. Возняка, «ця 
традиція самоорганізації суспільства залишилася: починаючи від 
якихось шахових клубів до «Маслосоюзу». Вони творили тканину 
громадянського суспільства, відродження якого на теренах тепе-
рішньої Галичини з цих причин відбулося набагато швидше. Ще 
один істотний аспект – формування національної свідомості, що в 
Галичині творилася значною мірою як «дзеркало» до польської 
національної свідомості. У цьому сенсі галичанин є найбільш 
європейським, точніше – європеїзованим зразком українця. Втім, 
європейський не означає найкращий. Але всі переваги і недоліки 
центральноєвропейської людності в такому самому об’ємі присутні 
в галицькій видозміні українців» [7]. 

Тобто, у Галичині, порівняно з іншими українськими регіона-
ми, загальний рівень готовності громадян до самоорганізації був 
вищим через історичні обставини. Зокрема, це зумовило вищу 
суспільну активність та мобілізаційну здатність населення Галичини 
у новітній період. Високий рівень соціальної самоорганізації, харак-
терний для мешканців західноукраїнських областей, також є 
критично важливим для розвитку життєздатної демократії в країні в 
цілому. Така демократія вимагає постійної соціальної активності 
свідомих організованих громадян, далеко не обмежуючись можли-
вістю участі у виборах атомізованих індивідуумів, що легко 
піддаються маніпулюванню [8]. Варто також нагадати, що традиція 
самоорганізації населення Галичини була цілковито неприйнятною 
для радянської влади, яка намагалася будь-що контролювати колек-
тивні дії громадян і нещадно боролася з найменшими проявами по-
справжньому автономної самоорганізації. Тому на Галичині за 
радянських часів навіть потенційно безпечні для радянської влади 
низові самоорганізаційні проекти таврувалися як «буржуазний 
націоналізм» і відповідним чином каралися. Зокрема, і з цієї причи-
ни у жителів західноукраїнських областей демократія і громадянські 
свободи традиційно асоціюються з патріотизмом, ідеями незалеж-
ності й української державності. 

Національне гноблення українців, яке, безумовно, відбувалося 
й за цісаря, не мало тоді такого тотального й непримиренного 
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характеру, як у наступні періоди, в тому числі за радянської влади 
у 1940 – 1950-х роках – найперше у політичному і, дещо меншою 
мірою, в етнонаціональному, культурному й соціальному плані. Євро-
пейський політичний вибір, що нині підтримується більшістю насе-
лення галицьких областей, поєднується з патріотизмом і прагненням 
до відстоювання незалежності України. Європейський вектор роз-
витку України на початку ХХІ століття сприймається галичанами 
як найкращий засіб відвернення загроз нового національного понево-
лення, пам’ять про яке, у першу чергу внаслідок десятиліть запеклої 
і кривавої боротьби проти радянської влади, зберігається дотепер. 
Європейська перспектива в свідомості частини жителів регіону також 
нерідко набуває ознак прагнення повернутися до ідеалізованого 
«втраченого раю» Австро-Угорської імперії, негативні риси якої 
вже майже стерлися з колективної пам’яті (і які насправді були 
більш стерпними порівняно з наступними польським і особливо 
першим радянським періодами). 

Формування європейської зовнішньополітичної орієнтації 
галичан, яка в роки Незалежності послідовно проявляється в їх 
електоральній поведінці і політичній поведінці в цілому, крім 
означених політико-історичних причин, мала свої витоки також в 
явищах та подіях демографічного, етнонаціонального й етнокуль-
турного характеру, які, втім, нерозривно пов’язані з політичною та 
соціально-економічною історією краю. Друга світова війна і наступні 
події стали справжнім переломним моментом новітньої етнонаціо-
нальної історії Галичини. Безпосередньо в роки війни населення 
краю катастрофічно зменшилося – до 40% від повоєнного; євреїв, 
приміром, тут залишилося тільки близько 2% від кількості тих, що 
мешкали в регіоні до 1941 року [5]. 

Масовий характер мали примусові переселення із Західної Укра-
їни, що проводилися радянською владою під час та після війни 
одночасно і в зв’язку з боротьбою проти українського повстанського 
руху. Жертвами політики примусового переселення «учасників» 
ОУН, УПА, УНРА, «членів родин» і так званих «пособників» до 
віддалених регіонів СРСР стали десятки тисяч осіб [9, c. 462]. Про 
жорстокість методів радянських каральних органів свідчать 
численні документи, зокрема, «Інструкція про порядок заслання 
членів родин оунівців та активних повстанців у віддалені райони 
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Союзу РСР», у якій наголошувалося, що «висилці підлягають всі 
повнолітні члени сімей оунівців і активних повстанців, як заареш-
тованих, так і вбитих при зіткненнях, а їх майно підлягає конфі-
скації… неповнолітні члени сімей направляються разом зі своїми 
рідними… висилку проводити у віддалені райони Красноярського 
краю, Омської, Новосибірської та Іркутської областей» [10, c. 50]. 
За підрахунками Б. Яроша, на початок 1949 року із західноукраїн-
ських областей було виселено 112 633 особи [11, c. 80]. Наступного 
року усім примусово висланим різні терміни вислання було 
замінено на один – довічний [12, c. 190–191]. 

Радянський режим у Західній Україні, що прийшов на зміну 
німецькій окупації, також мав усі ознаки окупаційного. При цьому 
у радянської влади не було жодних мотивів до компромісу з укра-
їнським політично-державницьким рухом на Заході України, мос-
ковська влада обрала курс на його безумовне знищення. Виняткова 
жорстокість дій радянських каральних органів не тільки проти 
безпосередніх учасників українського повстанського руху, а й проти 
членів їх родин та фактично усіх, хто видавався підозрілим, не могла 
не привести до природної реакції мешканців західноукраїнських 
областей, про яку пише В. Котигоренко: «Репресивні дії радян-
ської влади значна частина українського населення Західного 
регіону України сприймала як російську експансію. Так форму-
валася певна упередженість у ставленні до росіян. Її стимулю-
вали жорстокі силові дії каральних органів» [9, c. 463]. 

Другим визначальним чинником, що радикально змінив етно-
демографічну ситуацію в Західній Україні, були масові переселення 
осіб української і польської національності, започатковані підпи-
санням у вересні 1944 року урядом УРСР і Польським комітетом 
національного визволення угоди про «взаємоевакуацію» «всіх грома-
дян української, білоруської, російської і русинської національно-
стей» з визначених територій Польщі та «всіх поляків і євреїв, що 
перебували в польському громадянстві до 17 вересня 1939 р., які 
проживають в західних областях УРСР» до Польщі [13, c. 256]. 
Формально згадана угода передбачала добровільний характер пере-
селення. Однак на практиці, через масове небажання людей пере-
селятися до нових місць, власті обох країн проводили примусові 
військові операції з переселення, які відзначалися свавіллям і жор-
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стокістю та в багатьох випадках мало чим відрізнялися від радянсь-
ких депортацій «народів-ворогів». За розрахунками, зробленими на 
основі даних, зібраних І. Винниченком, станом на 2 серпня 1946 року 
на територію України з Польщі було переселено понад 480 тис. 
осіб, до західних областей – близько 323 тис. осіб. Серед пересе-
ленців понад 90% становили українці [9, c. 466]. Про псевдодоб-
ровільність переселення свідчать, зокрема, дані соціологічного 
дослідження, проведеного історико-просвітницькою організацією 
«Меморіал»: понад 90% переселенців та їхніх нащадків назвали 
виселення примусовим [14, c. 53]. 

Ще одним важливим чинником етнодинаміки населення Гали-
чини перших повоєнних років було масове прибуття на постійне 
проживання до Західної України понад 1 млн осіб різних націо-
нальностей з інших регіонів. Переважну більшість з них, однак, стано-
вили етнічні українці [15]. Значуща особливість цієї організованої 
владою міграції до Галичини полягала в тому, що численна група 
переселенців з центральних та східних областей республіки 
скеровувалася сюди на керівні посади, фактично з метою приско-
рення радянізації краю. Прямі репресії проти місцевого населення 
та засилля на керівних постах вихідців з інших місцевостей приво-
дили до зростання напруженості в суспільстві, яке мусило визнавати 
навіть центральне партійне керівництво. Красномовним епізодом у 
цьому відношенні, на який вказує В. Котигоренко, стало ухвалення 
у червні 1953 року постанови Пленуму ЦК КПУ, у якій засуджува-
лася практика обіймання керівних посад «працівниками, команди-
рованими зі східних областей УРСР, а також з інших республік 
СРСР» [9, c. 471]. Поява такого тексту великою мірою пояснюва-
лася боротьбою за владу в Кремлі після смерті Й. Сталіна, однак 
не викликає сумнівів і серйозність становища, з приводу якого цю 
постанову було видано. 

Одночасно з жорстокими репресіями щодо повстанців та їх 
родин і послідовним нав’язуванням радянської ідеології радянська 
влада від кінця 1950-х років вважала за краще не здійснювати 
радянізацію і русифікацію галицьких областей способом масового 
переселення туди етнічних росіян. За тридцять років панування 
радянської влади, з 1959 по 1989 роки, і до того невелика частка 
росіян або практично не змінилася, або ще більше знизилася (див. 
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таблицю 1). Відбувалося це на тлі доволі активної розбудови 
промисловості й урбанізації краю та певного зростання кількості 
його населення. Таким чином, відзначена, зокрема, О. Субтельним 
важлива риса повоєнної етнонаціональної структури України в ціло-
му, а саме – заміщення росіянами таких етносів, як поляки і євреї, 
що значною мірою втратили своє значення [16, c. 421], на Галичині 
виявлялася менш виразно: тут і в місті, і на селі переважну 
більшість становили українці (хоча, як уже зазначалося, з високим 
ступенем присутності вихідців з інших українських країв). 

Як пише Я. Грицак, «уперше за всю історію новітнього часу 
українці здобули перевагу у двох найбільших і найважливіших з 
політичної точки зору містах України – у Києві та Львові», доко-
рінно змінивши традиційний поділ між «українським селом» і 
«неукраїнським (російським на Сході України чи польсько-єврей-
ським на Галичині) містом» [17, c. 268]. 

Це твердження розвиває С. Дяк. Він пише, зокрема: «Зі зміною 
кордону 1939 р., а потім 1944 р. Львів став одним з «європейських» 
міст Радянського Союзу разом із прибалтійськими містами, Гродном, 
Чернівцями та іншими. Парадоксом у творенні «образу» та «уяв-
лень» про Львів у наступні десятиліття для мешканців Радянського 
Союзу буде поєднання «європейськості», а отже, уявлення про певні 
«цивілізаційні досягнення», із уявленням про «недорозвинутість», 
що мала бути подолана діяльністю радянської влади» [18, c. 76]. 
Як далі зазначає цитований автор, наприкінці 1960-х років статус 
своєрідного історико-етнографічного заповідника був закріплений 
за Львовом остаточно, що можна вважати ознакою відмови (принай-
мні тимчасової) від планів радикальної радянізації не тільки Львова 
як регіонального центру, а й краю в цілому. 

Таким чином, за іронією історії, здійснювані радянською вла-
дою насильницькі депортації та повоєнна міграція українців зі 
Сходу до західних областей, що мало на меті, у тому числі, й 
посилення радянізації краю, вели до творення національно однорід-
ного українського етнонаціонального середовища, що, в поєднанні з 
опором насильницькій русифікації, стало запорукою формування 
проукраїнських, демократичних та антикомуністичних настроїв 
населення сучасної Галичини. Крім того, особливості повоєнного 
формування інтелектуальної та адміністративно-управлінської 
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верств Західної України зумовили формування тут унікального для 
колишнього СРСР, за винятком Балтії, становища: на Галичині 
союзний центр набагато меншою мірою, ніж у Києві чи Дніпро-
петровську, відігравав роль культурної метрополії, що вело до 
збереження і зміцнення тут традиційних українських національних 
цінностей та орієнтованості на Європу. 

Таблиця 1. 
Динаміка національного складу (українці і росіяни)  

на Галичині 1959–1989 рр. [19, c. 74–79] 
 

 1959 рік % 1989 рік % 

Івано-Франківська область 

Всього 1094639  1413211  

українці 1037748 94,8 1342888 95,02 

росіяни 37937 3,47 57005 4,03 

Львівська область 

Всього 2107858  2727410  

українці 1818317 86,26 2464739 90,37 

росіяни 181089 8,59 195116 7,15 

Тернопільська область 

Всього 1085586  1163974  

українці 1030166 94,89 1126395 96,77 

росіяни 26904 2,48 26610 2,29 

 
Центральна московська влада вважала за краще не реалізову-

вати на Галичині прибалтійського сценарію національної політики, 
однією зі складових якої було масове переселення до прибалтійсь-
ких республік етнічних росіян і створення там великих груп етноро-
сійського і російськомовного населення, особливо в містах, що роз-
мивало національну ідентичність корінних жителів і сприяло їх 
радянізації та русифікації. Галичина в УРСР стала винятковим для 
всього Радянського Союзу регіоном, у якому безжальний політико-
ідеологічний тиск поєднувався з відсутністю зростання (а насправді, 
навіть незначним зменшенням) питомої ваги етнічних росіян у скла-
ді населення. Ймовірно, радянське керівництво допустило таку си-
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туацію через небажання спровокувати в галицьких областях кон-
фліктну динаміку на етнічному ґрунті. Для цього політика блоку-
вання й угамування «незалежницьких» настроїв серед населення 
регіону подавалася як боротьба проти класового ворога, що його 
мав уособлювати «буржуазний націоналізм». 

Кваліфікувати можливий етнічний конфлікт між українцями і 
росіянами на Заході України як вияв «класової боротьби» навряд 
чи вдалося б. Як усередині країни, так і за кордоном. Не можна 
виключити, що від переселення великої кількості етнічних росіян в 
західні області України в певний період комуністичну владу утри-
мували міркування міжнародного плану. СРСР наприкінці 1960-х 
років прагнув налагодження мирного співіснування із Заходом. 
Імовірний етнічний конфлікт у Західній Україні міг суттєво зава-
дити бажаному перебігу цього процесу, особливо з огляду на наяв-
ність великих громад українців у США і Канаді, левову частку 
яких становили вихідці саме із Західної України та їх нащадки. Поряд 
з євреями, західні українці могли стати ще однією вкрай проблемною 
етнічною групою, конфлікт з якою містив загрозу блокування 
«розрядки міжнародної напруженості», чого керівництво СРСР, 
очевидно, намагалося уникнути. 

Наведені міркування спонукають до глибшого вивчення причин 
специфіки комуністично-радянської національної політики щодо 
Галичини при тому, що не викликає сумнівів факт наявності такої 
специфіки, а також факт її далекосяжних впливів на формування й 
розвиток особливостей політичної ідентичності жителів регіону. 
Ці особливості уповні проявили себе у процесі і після суверенізації, 
аж до теперішнього часу. 

Етнонаціональна однорідність населення стала чинником біль-
шої соціальної і політичної згуртованості й активності населення 
Галичини – як автохтонів, так і вихідців з інших територій України 
та Польщі. Ці гуртування й активність відбувалися на ґрунті спільних 
політичних переваг, серед яких чільне місце посідали розбудова 
незалежної національної держави і європейський зовнішньополі-
тичний вектор. 

Отже, особливості комуністичної політики радянізації 
Галичини під час Другої світової війни і після неї відіграли 
вирішальну роль у формуванні структури населення регіону, 
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що тяжіє до етноукраїнської однорідності. Як зазначає львівський 
історик Я. Грицак, посилаючись на працю британського дослідника 
посткомуністичних перетворень у центральноєвропейських країнах 
Т. Еша, національна однорідність є однією з умов успішності 
подолання радянської спадщини у багатьох країнах Центральної і 
Південної Європи [20]. Так само й на Галичині фактично моно-
національний склад населення, сільського і міського, сприяв при-
швидшенню тут процесів звільнення від комуністичної ідеології і 
суспільної практики. 

Значущий вплив на специфіку політичної поведінки насе-
лення сучасної Галичини справляє релігійний чинник. Відміт-
ною рисою конфесійного простору регіону є домінування тут 
християнських церков, що позиціонують себе як національні – 
Української греко-католицької церкви, Української православної 
церкви (Київського патріархату) та Української автокефальної 
православної церкви. Перша з названих церков, УГКЦ, крім того, 
має найтісніший зв’язок з регіоном – переважна більшість її громад 
функціонують саме на Галичині, хоча греко-католицькі громади 
створюються і в інших областях України. Важливою особливістю 
релігійності населення на Заході України в цілому й на Галичині 
зокрема є значно більша релігійна активність громадян та більше 
значення релігії у їх повсякденному житті. Будучи якісними за 
своїм характером, названі особливості не надаються до точного 
вимірювання, однак оцінити їх можна за деякими цілком досто-
вірними кількісними показниками. Так, за даними опитувань 2011 
року, понад 97% громадян, що відносять себе до пастви УГКЦ, 
ствердно відповіли на запитання «Чи відвідуєте Ви релігійні служби, 
зібрання, служіння?», а близько 60% мешканців західноукраїнських 
областей відвідують церковні служби щонайменше раз на місяць, 
при цьому понад половина з них – раз на тиждень і частіше [21, c. 37]. 

Висока релігійна активність мешканців Галичини контрастує з 
релігійною поведінкою решти України, особливо промислових 
східних областей, де значного поширення набуло явище номінальної 
релігійності. За такого типу релігійності на перший план виходять, 
з одного боку, наявність ідентифікації з конфесією, а з іншого – 
формальний (відкритий, невизначений, неконкретний) характер 
релігійності. У плані соціальної поведінки і соціального самопо-
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чуття носіїв такої релігійності важливою є відсутність у ній як 
позитивного (конкретний догматичний зміст, історія, обрядність 
тощо), так і негативного (протиставленість чомусь зовнішньому) 
змісту, існування на рівні певного прагнення чи психологічної дис-
позиції. На відміну від такої релігійної свідомості, західноукраїнські 
греко-католицькі і православні громади відзначаються набагато 
вищим ступенем конкретизації віри і залучення вірян до відповідних 
церковних і соціальних практик. 

Більша загальна релігійна активність жителів Галичини поєдну-
ється з непоодинокими випадками політизації релігійності. Особли-
во це характерно для вірян УГКЦ. Принагідно слід зазначити, що 
політизація й етнізація релігії на Галичині має історичний характер, 
вона зумовлена такими факторами, як невисока ступінь урбанізації 
краю, наслідки радянської політики, за якої греко-католицьке 
віросповідання часто ставало підставою для віднесення особи до 
«ворожих українців» з відповідними для них наслідками – насиль-
ницьким переселенням, обмеженням у правах, заборонами на пра-
цю, ув’язненням і навіть фізичним знищенням. Відповідно, політи-
зація й етнізація конфесійної належності у своїй основі має 
зовнішні, негативні щодо українства обставини. Очевидно, що це 
явище потребує неупередженого аналізу і оцінки, оскільки воно 
безпосередньо позначається на політичній ситуації у краї та полі-
тичній поведінці його жителів. Необхідно відзначити, що тісний 
зв’язок власне релігійного, політичного й етнонаціонального у 
діяльності українських церков на Галичині, і передусім УГКЦ, 
сприяє зміцненню переконаності людей у правоті власних політич-
них переконань, легітимуючи їх і сакралізуючи певні засадничі ідеї і 
принципи, серед яких патріотизм і готовність активно розбудовува-
ти й боронити українську державність. Необхідно також відзначити, 
що, як слушно зауважує О. Турій, тяжіння греко-католиків до наці-
ональних і націоналістичних позицій не є внутрішньою особливістю 
цієї церкви, а швидше накладанням релігії на особливості історич-
ного і національного розвитку Галичини [22, c. 22]. Не варто забува-
ти, що греко-католики зазнали безпрецедентних репресій з боку 
радянської влади, а утиски цієї церкви не припинялися аж до 
останнього періоду існування СРСР. Про це пишуть, зокрема, 
о. Ю. Мицик, О. Бажан та В. Власов: «Унаслідок насильницького 
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витіснення УГКЦ із західноукраїнських земель було закрито або 
перейменовано на православні 3040 греко-католицьких парафій, 
2959 храмів, 48 монастирів, ліквідовано Богословську греко-като-
лицьку академію, дві семінарії, 9900 нижчих та 380 середніх като-
лицьких шкіл. Упродовж 1946–1950 років репресій зазнали 344 діячі 
культу... Майже 20 років відбував покарання в радянських концта-
борах митрополит Й. Сліпий, який вийшов на волю 26 січня  
1963 року завдяки клопотанню Ватикану перед урядом СРСР. Пере-
слідувана, поставлена поза законом та загнана у підпілля Українська 
греко-католицька церква стала найбільшою за чисельністю заборо-
неною конфесією в СРСР» [23]. 

Крім того, як зазначає у своєму дослідженні специфіки сучасної 
української ідентичності в УГКЦ В. Мороз, потрібно чітко розме-
жовувати ідеологію українського варіанта радикального націона-
лізму зразка середини століття та ідеологічні позиції УГКЦ в 
минулому і сьогоденні. Згаданий автор зазначає: «Суспільні настрої 
настільки сприяли особливому наголошуванню на зв’язках націо-
нального руху з УГКЦ в історичній ретроспективі, що в історіографії 
досі приділено надто мало уваги протистоянню церкви та ідеології 
інтегрального націоналізму у міжвоєнний період» [24]. Сучасне 
керівництво УГКЦ постійно прагне того, щоб і в Україні, і за кор-
доном було чітке розуміння того, як насправді ця церква трактує 
надзвичайно важливі для неї ідеї патріотизму й націоналізму. 

Звертаючись до греко-католиків і до всіх українців, колишній 
глава УГКЦ митрополит Л. Гузар пояснює: «Націоналізм – це не 
шовінізм. Шовінізм – це коли ви любите тільки своє, а ненавидите 
чуже. Бути патріотом, означає любити свій народ, але також шану-
вати інших, інші національності. Тому справжні патріоти, які себе 
вважають націоналістами, це ті, що вміють любити своє, не нена-
видячи чужого, боронити свої права, не посягаючи на права 
інших» [25]. Не можна оминути увагою і того, що УКГЦ неодно-
разово прямо відкидала прояви радикального націоналізму як 
такого, що «побудований на запереченні прав і автентичних ідеалів 
інших спільнот, далекий від християнського патріотизму, а також 
від здорового націоналізму, справжньої любові до батьківщи-
ни» [26, c. 174, 245, 268]. Отже, навіть якщо вважати реальними 
небезпеки виникнення на українських теренах екстремістської 
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політизованої релігійності, то, очевидно, навряд чи є переконливі 
підстави пов’язувати їх у першу чергу з Українською греко-
католицькою церквою. 

З огляду на вищезазначене, потребують додаткового обґрун-
тування оцінки призначених для внутрішнього вжитку виступів 
окремих священників УГКЦ як таких, що «виходять не з цінностей 
західноєвропейської демократичної культури, а традиціоналістського, 
аграрного суспільства з архаїзованою свідомістю, мобілізованою 
етнічністю з її жорстким поділом на «ми» і «вони» та інструмента-
лізованою релігією» [27, c. 78–79]. Разом з тим слід підкреслити, 
що, не заперечуючи потреби максимально уважного вивчення усіх 
складових ідеології і суспільної практики УГКЦ, ступінь політичного 
впливу цих складових не варто перекручувати, як це часто воліють 
робити проросійські експерти і пропагандисти. Так само не варто 
зневажувати випадками, коли на рівні вірян і низового священства 
виявляються і певна сакралізація політичних установок, і прояви 
політичного месіанізму, і риси релігійності, найперше властиві арха-
їчному аграрному суспільству. 

Політичні цінності, характерні для вірян УГКЦ, поділяють і 
багато жителів Галичини, що належать до численних православних 
конфесій УПЦ (КП) та УАПЦ. У системі цих цінностей провідну 
роль відіграє конструктивна установка на поліпшення життя у 
власній державі і долучення до європейської спільноти, а не 
агресивно-оборонна чи експансіоністська свідомість. І, нарешті, 
визначальну роль відіграє позиція керівництва УГКЦ з наголосом 
на європейському виборі, відсутності претензій на першість у 
визначенні розвитку соціально-політичного життя і єдності з усіма 
християнськими церквами України. Про це, зокрема, свідчать 
виступи глави Української греко-католицької церкви, Верховного 
Архієпископа Святослава (Шевчука) з приводу подій кінця 2013 року 
у Києві, в одному з яких він заявив: «Український народ зробив 
свій вибір. Цей вибір – європейська інтеграція. І цей вибір об’єднує 
не тільки один регіон, Західну Україну, не лише одну конфесію, 
скажімо, Греко-Католицьку Церкву. Цю відозву до європейського 
народу підписали предстоятелі всіх православних церков, католиць-
ких церков, протестантських громад, навіть представники єврей-
ської громади та мусульманської громади України. Тобто можна 
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сказати, що сьогодні громадянське співтовариство – а церква в 
Україні є невід’ємною частиною громадянського суспільства 
України – однозначно заявляє про свій європейський вибір» [28]. 

Політична поведінка населення окремих регіонів і держави 
в цілому великою мірою визначається також поточною соціально-
економічною ситуацією та її динамікою – змінами на краще або 
гірше чи збереженням певного становища протягом якогось часу. 
Загальне сприйняття соціально-економічної ситуації та реакція на 
її зміни зумовлюють настрої громадян та формують певні домінуючі 
установки щодо політичної поведінки: чи заслуговує чинна місцева 
й центральна влада на збереження своїх посад, або, в іншому разі, 
хто саме здатен найкращим чином впоратися з розв’язання нагаль-
них проблем соціально-економічної сфери. Особлива важливість 
впливу соціально-економічної ситуації на динаміку політичних 
переваг і уподобань українців визначається також фактичною 
перманентною кризою, яку упродовж десятків років переживає 
більшість населення України. Тому питання робочих місць і виплати 
зарплат, соціального захисту, бізнесового клімату тощо посідають 
чільні місця у програмах політичних сил і окремих кандидатів. В 
аспекті значущості впливу соціально-економічної сфери на форму-
вання політичних переваг і уподобань та політичної поведінки людей 
Галичина не надто відрізняється від інших регіонів України. Проте 
існує відмітно західноукраїнське явище соціально-економічного плану. 
Воно визначає не так конкретний зміст політичних настроїв чи елек-
торальний вибір у конкретних умовах, як певні риси і тенденції полі-
тичної поведінки більш загального характеру, разом з тим сприяючи 
і формуванню політичних установок, що тяжіють до правої частини 
політичного спектра. Йдеться про відоме і доволі широко описуване 
у науковій літературі і суспільно-політичному дискурсі явище масо-
вої трудової міграції із західноукраїнських, у тому числі галицьких, 
областей. І якщо суто соціально-економічні причини і наслідки тру-
дової міграції досліджуються доволі активно (наскільки це є можли-
вим в умовах браку достовірної інформації), то соціально-політичним 
та особливо політико-психологічним аспектам цього явища досі не 
приділялося адекватної уваги. 

Необхідно зазначити, що традиція пошуку заробітку поза своїм 
краєм – і в межах однієї держави, і за кордоном – має на Галичині 
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глибоке коріння, пов’язане з її демографічними та соціально-еконо-
мічними особливостями, які певною мірою зберігаються і нині. 
Традиційно на Галичині висока щільність населення поєднувалася з 
відносно низьким ступенем урбанізації й індустріалізації, з одного 
боку, та особистою свободою селян – з іншого; при цьому кліматичні 
умови та земельні ресурси не є найбільш сприятливими для розвитку 
сільського господарства. За таких умов у краї постійно спостерігався 
надлишок низькокваліфікованої робочої сили на тлі безземелля селян 
і масової бідності. Відповідно, не знайшовши праці ані на селі, ані у 
містах краю, люди масово мусили шукати роботи за межами Галичи-
ни, що привело до кількох хвиль масової трудової міграції. Як пише 
О. Самборська, наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття «місцеве 
населення масово емігрувало як до Європи (Румунія, Данія, Швеція, 
Франція, Велика Британія, Португалія), так і значним числом на 
Американський континент (США, Канада, Бразилія, Аргентина). До 
Першої світової війни з цього регіону виїхало до 800 тис. осіб» [29]. 
У той період галицька трудова міграція мала очевидне етнонаціо-
нальне забарвлення, оскільки охопила насамперед етноукраїнське 
населення. Тоді ж етнічні поляки масово переселялися на західно-
українські землі. Схожа ситуація, але з маловиразною етнічною 
компонентою, виникла і наприкінці ХХ століття, коли зупинка 
промислових підприємств, скорочення виробництва в агропромисло-
вому секторі, тривала фінансова криза знову змусили значну частину 
населення Західної України шукати роботу за кордоном. 

Як і за сто років до того, на початку пострадянської хвилі 
трудової міграції головний мотив мобільності населення полягав не 
в тому, що люди шукали кращу роботу, а в тому, що в рідних місцях 
не було ніякої. Ще одна відмінність сучасної трудової міграції, яка 
позначається на політичній поведінці громадян, порівняно зі стано-
вищем на початку ХХ століття, полягає в тому, що особи, які виїжд-
жають на заробітки за кордон, нині в цілому зберігають набагато 
тісніші зв’язки з Батьківщиною. Цьому сприяє прозорість кордонів 
та набагато вищий ступінь розвитку транспортної інфраструктури й 
комунікаційних технологій, а також загальне зростання рівня життя. 

Сучасна прозорість кордонів і збереження тісного зв’язку 
трудових мігрантів з Батьківщиною становлять одну з причин склад-
ності навіть більш-менш точної оцінки кількості трудових мігрантів, 
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адже виїзд на роботу за кордон найчастіше ніяк не фіксується 
органами влади чи статистики. Так, за різними оцінками, за кордоном 
працює від 2 до 7 млн українців [30], хоча, на думку фахівців, найбільш 
достовірними є оцінки у 4–4,5 млн трудових мігрантів. Якщо у 
1990-х роках трудова міграція мала виразну регіональну специфіку, 
будучи переважно західноукраїнським явищем, то згодом частки 
мешканців різних областей почали вирівнюватися. Водночас питома 
вага осіб, що мають тривалий досвід праці за кордоном, у західноук-
раїнських областях залишається найвищою в Україні, що на даному 
етапі пов’язується вже не так з близькістю кордону, як з нетипово 
високою для України в цілому часткою сільського населення, яке най-
частіше не може знайти роботи вдома чи в сусідніх більших містах. 

За даними, які наводить П. Шушпанов, «досвід тимчасової 
роботи за кордоном мають 139,8 тис. осіб, або 17,6% всього 
економічно активного населення. Тобто більш ніж кожний шостий 
економічно активний мешканець Тернопільської області виїздив за 
кордон з метою трудової діяльності. 75,7% осіб виконували за кор-
доном роботу, що не відповідала їхньому фахові, 12,8% – працю-
вали за фахом, 11,4% – не змогли дати конкретну відповідь на дане 
запитання» [31, c. 10–11]. Таким чином, у типовій для галицьких 
областей Тернопільській кожна велика родина, до якої входять 
представники трьох поколінь, в середньому має щонайменше 
одного близького родича, який перебував чи перебуває на заро-
бітках за кордоном. З плином часу змінилася і соціальна структура 
трудової міграції, особливо це стосується Західної України, 
мешканці якої першими почали виїздити на роботу за кордон на 
рубежі 1980-х – 1990-х років. 

Як зазначає Е. Лібанова, нині найбільша частка коштів від укра-
їнців, що працюють за кордоном, надходить не до найбідніших, і 
навіть не середніх за статками, а до найзаможніших родин: на 20% 
найбільш заможних припадає близько 30% усіх трансфертів. За резуль-
татами соціологічних досліджень, які презентує згаданий автор, 
основна мета, на яку спрямовуються зароблені за кордоном членами 
заможніших родин кошти, – це будівництво або придбання житла. 
На другому місці – навчання членів сім’ї, на третьому – стартовий 
капітал для власного бізнесу. Водночас бідніші родини витрачають 
міграційні трансферти переважно на поточні потреби – продукти 
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харчування, одяг, оплату комунальних послуг, лікування тощо. За 
висновком Е. Лібанової, диспропорція трансфертів зумовлюється 
тим, що «мігранти рекрутуються переважно з числа доволі активних 
осіб, які зазвичай мають певну професійну підготовку та кошти для 
оплати самого переїзду… Таким чином, за кордон виїжджають 
переважно члени більш-менш забезпечених домогосподарств, 
бідніші працюють в інших регіонах України» [32, c. 17–18]. 

Надзвичайно важливим для краю, у тому числі в аспекті полі-
тичного клімату, є сукупний економічний ефект трудової міграції. 
Так, у першому півріччі 2012 року від вихідців з Тернопільщини 
тільки через банківські перекази до області надійшло 82 млн доларів 
США, що в шість разів перевищило інші доходи Тернопільщини за 
той самий період [33]. Зазначені риси сучасної галицької трудової 
міграції – її масовість, обсяги та питома вага трансфертів у сукупних 
бюджетах, тривалість досвіду роботи за кордоном та тісний зв’язок 
з рідним краєм, що, як правило, підтримується мігрантами, – у поєд-
нанні мають значний кумулятивний ефект, який безпосередньо 
позначається на політичному кліматі Галичини та політичній 
поведінці її мешканців. 

По-перше, масова трудова міграція зі збереженням зв’язку з 
Батьківщиною і спрямуванням значної частки зароблених коштів в 
Україну приводить до в цілому вищого ступеня незалежності меш-
канців Галичини від місцевих груп правлячого класу та центральної 
влади, а певною мірою – й від виплат з бюджету. Представники 
місцевої влади та місцевих бізнесових кіл не контролюють надход-
жень громадян і домогосподарств, як це часто відбувається на решті 
території України. Навпаки, місцеві групи правлячого класу, особ-
ливо бізнесові, самі стають залежними від громадян, оскільки 
доходи їхніх формалізованих і неформальних підприємств значною 
мірою формуються міграційними трансфертами. У таких умовах 
політичний клімат і політичні уподобання громадян значно меншою 
мірою визначаються владними й бізнесовими колами країни та 
регіону, а політична поведінка частіше формується як результат 
своєрідної рівноправної соціальної угоди між громадянами і вла-
дою. Сучасний «неофеодалізм» у його аграрному і промисловому 
варіантах, характерний для окремих районів Центральної і Східної 
України, на Галичині, попри відносно низький ступінь урбанізації, 
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не має достатньої бази саме завдяки економічній незалежності знач-
ної частини громадян внаслідок трудової міграції. За своїм 
соціально-економічним становищем, незважаючи на можливі від-
мінності в абсолютних доходах, трудові мігранти та їхні родини є 
ближчими до високооплачуваних професіоналів великих міст, ніж 
до мешканців райцентрів і сіл в інших областях України. Почасти 
цим зумовлюється схожість політичного вибору, яку доволі часто 
демонструють галицькі області і столиця України. 

По-друге, економічна і політична незалежність у поєднанні з 
традиційною консервативною свідомістю є природним ґрунтом для 
формування і зміцнення політичних сил, що сповідують праві ідеоло-
гічні принципи у широкому розумінні. Ця загальна, дещо аморфна 
права налаштованість виникає не так через процвітання і заохочення 
приватної ініціативи на Батьківщині, як внаслідок переважно індиві-
дуального характеру найманої праці за кордоном. По відношенню до 
соціального устрою вдома заробітчанин, попри часто низьку за стан-
дартами відповідної країни винагороду і найманий характер праці, 
фактично виступає успішним дрібним підприємцем, який серед 
найважливіших цінностей має індивідуальну свободу та невтру-
чання влади у його справи. Проникність кордонів та відмінності у 
доходах у країнах Європи і Північної Америки, з одного боку, та в 
Україні – з іншого зумовлює подвійність соціального статусу укра-
їнських заробітчан: у країнах, де вони працюють, ці українці часто 
посідають нижні щаблі соціальної ієрархії, на Батьківщині ж вони 
є цілком заможними і успішними. Усвідомлення того, що за кордоном 
досягнути вищого соціального статусу навряд чи вдасться, спонукає 
до подальшого зміцнення зв’язків з рідним краєм, вкладання зароб-
леного у добробут своїх родин та – опосередковано – рідних місць 
і плекання символічно-духовних основ регіональної ідентичності. 

По-третє, сама можливість працювати за кордоном, отримуючи 
порівняно високу (за українськими стандартами) винагороду і при 
цьому не мусячи віддавати комусь значної частини заробленого, ні 
поривати родинних, дружніх і земляцьких зв’язків безпосередньо, 
залежить від існування держави Україна в її сьогоднішньому неза-
лежному, проєвропейському і демократичному статусі. З огляду на це 
для багатьох галичан політично важливішим є не так націоналізм, як 
державництво, що уможливлює і закріплює нинішній, в цілому при-
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йнятний (і завідомо кращий, ніж за попередньої епохи) для більшості 
населення стан речей. Принагідно слід наголосити, що засаднича 
цінність державності на загальнонаціональному рівні поєднується з 
доволі критичним ставленням до місцевої влади. 

Націоналістичні ідеї і цінності для більшості жителі Галичини 
виступають похідними щодо державництва, що проявляється у 
доволі широкій варіативності політичного вибору галичан, спільним 
знаменником для якого традиційно є пріоритет української держав-
ності. У реаліях сьогоднішньої Галичини і всієї Західної України 
колективістсько-патріотичні ідеали націоналізму на рівні практич-
ного застосування нерідко поступаються інтересам та соціально-
психологічним установкам індивідуальної трудової діяльності за 
кордоном, зберігаючи за собою роль певного ідеологічного обґрун-
тування регіональної ідентичності у символічно-духовній сфері. 
Провідна роль масової трудової міграції не тільки в соціально-
економічному житті, а й у політичному кліматі сучасної Галичини 
спричиняє те, що одним з найважливіших внутрішньополітичних 
чинників для Західної України сьогодні є специфіка міграційної 
політики держав ЄС, США, Канади і Росії, а також соціально-
економічне становище у цих країнах. При цьому існують усі підстави 
вважати, що різкі зміни саме у цих двох аспектах (погіршення для 
українців міграційної політики на фоні погіршення загального еконо-
мічного становища) можуть призвести до значних змін у політичних 
перевагах та уподобаннях і політичній поведінці українців – 
жителів Галичини. 

Питання структури й ієрархії базових цінностей, що визначають 
регіональну ідентичність жителів Галицьких областей та впливають 
на їх політичний вибір, активно обговорюються не тільки науковою 
спільнотою, а й широкою громадськістю. Центральне місце теми регіо-
нальної ідентичності Галичини, її складових та проекції на полі-
тичне життя значною мірою визначається тим, що галицька іден-
тичність упродовж усього періоду Незалежності сприймається як 
своєрідний «західний полюс» біполярного українського суспільства. 
Теза про «дві України», уведена в широкий науковий і громадсько-
політичний обіг М. Рябчуком на початку 1990-х років [34], уже 
значною мірою стала концептуальною рамкою і для наукових 
досліджень, і для більш загальних дискусій. При цьому численні 
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застереження самого М. Рябчука, як і аргументована критика його 
тези, часто не беруться до уваги, поступаючись місцем чорно-білій 
картині, що легко надається до використання у політичному дис-
курсі. З іншого боку, навряд чи варто зневажувати реальними 
макрорегіональними відмінностями в українському соціумі. Ці 
відмінності потребують поглибленого вивчення наукою і мають 
враховуватися для розроблення та реалізації державної політики. 

Резюмуючи складові ідеї «двох Україн» щодо Галичини, 
А. Колодій виокремлює, зокрема, такі ключові елементи галицької 
регіональної ідентичності: «вірність національній мові і традиції; 
паростки національного (але значною мірою тіньового) капіталу, 
який ніяк не розвинеться; неприйняття колишнього комуністичного 
режиму і сучасних лівих; панування міфу про споконвічну окреміш-
ність та боротьбу за національну незалежність України; ставлення 
до Донбасу та інших південно-східних областей як до української, 
але зрусифікованої території, якій «треба допомогти», а до Галичи-
ни – як до опори українства в Україні; зовнішньополітична орієнта-
ція на Європу» [35, c. 70]. Справедливість акцентування означених 
складових підтверджується результатами голосувань на виборах 
різних рівнів і позаелекторальною політичною поведінкою мешкан-
ців Галичини, а також інформацією соціологічних досліджень. 

Опертя на таку інформацію вкрай важливе для віднаходження й 
обґрунтування відповідей на запитання про політичні уподобання, 
переваги і орієнтації людей. Однак, використовуючи результати 
соціологічних досліджень важливо брати до уваги їх специфіку як 
джерела необхідної і важливої для соціально-гуманітарних наук 
інформації. По-перше, масові опитування частіше дають відповідь 
на запитання «що?» і рідше – на запитання «чому?». По друге, цін-
ність таких опитувань найперше полягає в тому, що вони фіксують 
становище, що склалося на певний момент часу, а не прогнозують 
майбутній стан, який залежить від численних чинників, багато з 
яких є непередбачуваними з позицій поточного моменту. Тож 
природно, що соціологічні дослідження жодним чином не могли 
передбачити агресію з боку сусідньої держави і вплив цієї агресії 
на суспільні переваги і поведінку людей. По-третє, цінність масових 
опитувань зростає, коли для їх інтерпретації використовуються 
можливості якісних досліджень громадської думки, для проведення 
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яких соціологам часто бракує коштів. По-четверте, при викори-
стовуючи результати вивчення громадської думки, науковцям 
важко або й неможливо уникнути свідомої або неусвідомленої ан-
гажованості, зумовленої їх світоглядом, політичними та іншими 
переконаннями, життєвим і професійним досвідом. 

Вищезазначене жодним чином не применшує, а скоріше 
підвищує значущість професіональної праці соціологів для 
пізнання суспільних відносин. 

Влітку 2014 року, за даними соціологічної служби Центру 
Разумкова, за вступ до ЄС виступала абсолютна більшість громадян, 
що живуть у цьому краї – 94,7% (для порівняння: у центральних 
областях – 72,1%, на Півдні України – 41,9%). За вступ України до 
НАТО в західних областях висловилося близько трьох чвертей 
опитаних [36]. У західних областях України в цілому і на Галичині 
зокрема традиційно фіксується найбільша кількість громадян, які 
ідентифікують себе з Європою. У травні 2014 року, за даними 
Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, європей-
цями вважали себе майже 60% мешканців Західної України (на 
Донбасі цей показник становив лише 11%). При цьому внаслідок 
подій кінця 2013-го – початку 2014 років частка мешканців Західної 
України, що підтримувала вступ України до Митного союзу Росії, 
Білорусі і Казахстану, зменшилася з помітних 7% до межі статис-
тичної похибки – близько 1%. 

На Галичині, як і в усій Західній Україні, майже немає підтрим-
ки ідея запровадження в Україні федеративного устрою. На користь 
федералізації у вересні 2014 року висловилося лише близько 1% 
респондентів, що живуть у західноукраїнських областях (в цілому 
по Україні – 11,4%, переважно – мешканці Донбасу) [37]. Ставлення 
галичан, як і жителів більшості областей, до питання федералізації 
являє собою не такий уже й рідкісний випадок, коли пересічні 
громадяни демонструють адекватніше розуміння внутрішньо- і 
зовнішньополітичної реальності, ніж частина тих, кого називають 
інтелектуальною елітою. Власне, ідеї федералізації справді немає 
чогось особливо небезпечного, однак необхідно зважати на час і 
місце, які, на жаль, нівелюють усі потенційно позитивні наслідки її 
втілення. Більшість громадяни України погоджуються з тим, що 
федералізація України за сучасної ситуації означатиме анексію у тій 
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чи іншій формі низки районів і областей країни Росією. Крім того, 
за нинішньої структури ВВП України і величезної кількості громадян, 
які залежать від бюджетних виплат, федералізація, яка з необхідністю 
розхитуватиме систему перерозподілу благ, може призвести до 
катастрофічного зубожіння мільйонів українців в усіх без винятку 
регіонах, включно з нечисленними найбільш заможними. У всякому 
разі, попри давні традиції галицького автономізму, які у певний 
період репрезентував, зокрема, В. Чорновіл, ідеї федералізації чи 
іншої форми автономізації або відокремлення від решти України 
серед широкого загалу галичан не мають скільки-небудь значної 
підтримки, залишаючись справою окремих інтелектуалів і крайових 
патріотів. 

Попри беззастережне домінування серед жителів Галичини 
підтримки єдності України, доволі велика частка населення 
(близько 20%) вважає, що між західними i східними регіонами 
України існують глибокі політичні протиріччя, мовні та культурні 
відмінності, економічні диспропорції, та що у перспективі регіони 
можуть роз’єднатися – або створивши власні держави, або увій-
шовши до складу інших. Така сама частка респондентів поділяє 
цю думку у Центрі України, тим часом як на Сході прихильники 
думки про загрозливі відмінності між регіонами становлять 
більшість – 58% [38]. 

Регіональний поділ українського соціуму проходить по ідео-
логічних та культурно-світоглядних лініях. Триває тенденція, яку 
відзначали фахівці Національного інституту стратегічних дослід-
жень: «на одному полюсі перебувають українці, для яких предметом 
гордості постають події, що є частиною українського національного 
історичного наративу (українське козацтво, культурне надбання 
українського народу, діяльність лідерів національно-визвольного і 
дисидентського руху, проголошення української самостійності у 
1991 р. та Помаранчева революція). На протилежному полюсі – ті, 
котрі пишаються подіями радянської історії (перемога у Великій 
Вітчизняній війні, повоєнна відбудова народного господарства) та 
недавньої історії (перемоги українських спортсменів)». Це підтвер-
джують і соціологічні дослідження: у Західній Україні найбільшим 
здобутком в історії українського народу перемогу у Другій світовій 
війні вважають 21,8% громадян (на Сході України – 53,2%), а 
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43,2% учасників опитування значним історичним досягненням 
назвали набуття Україною державної незалежності [39, c. 13]. 

У рамках опитування, проведеного у всій Україні у травні 
2014 року, було визначено пріоритети в очікуваннях громадян щодо 
дій влади. Респондентам пропонувалося вибрати п’ять найнагаль-
ніших реформ, які необхідно здійснити в Україні. Результати щодо 
Західної України та України в цілому наведено у таблиці 2 [40]. 

Таблиця 2. 
Пріоритетні напрями реформ  

(думка мешканців Західної України та України в цілому) 
 

  Захід (%) Україна (%) 

Антикорупційна реформа 74,0 62,8 

Судова реформа. Реформа прокуратури 53,0 44,6 
Люстрація чиновників (перевірки та 
можливі звільнення) 

49,2 38,3 

Охорона здоров’я 47,2 50,2 

Реформа органів правопорядку 43,6 39,3 
Пенсійна реформа та реформа системи 
соціального захисту 

43,4 49,7 

Реформа децентралізації та 
регіонального розвитку 

28,4 26,9 

Податкова реформа 24,7 28,7 
Дерегуляція і стимулювання розвитку 
підприємництва та інвестицій 

22,3 18,4 

Освітня реформа 20,7 21,2 

Адміністративна реформа 18,5 16,7 

Земельна реформа 12,0 14,2 

Реформа виборчого законодавства 7,9 9,2 

Реформа у сфері ЗМІ (Медіа-реформа) 3,6 3,4 

Важко відповісти 2,4 4,6 

Інше 0,2 1,4 
 

У наведених даних щодо очікувань від влади найперше впадає 
в око відсутність не те що поляризації українського суспільства за 
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регіональною ознакою, а навіть якихось по-справжньому суттєвих 
розбіжностей між різними регіонами та певним регіоном і Україною 
в цілому. Люди в усіх областях у соціально-економічному та 
адміністративно-правовому плані прагнуть практично одного й того 
самого. Найбільшою відмінністю між очікуваннями мешканців 
Західної України і України в цілому є наявність у списку перших 
п’яти пріоритетних реформ у західноукраїнських областях люстрації 
і відсутність реформи системи пенсійного забезпечення. Решта най-
більш нагальних реформ (антикорупційна, судової системи, системи 
охорони здоров’я, правоохоронної системи) присутні в обох списках. 
Прикметно, що навіть за результатами опитування на Донбасі (тра-
вень 2014 року) до чотирьох щойно названих спільних для всієї 
України пріоритетних реформ додалася лише одна специфічна – 
децентралізації та регіонального розвитку. Таким чином, в аспекті 
практичних очікувань і прагнень соціально-економічного та соціально-
політичного характеру, що виходять за межі системи ідеологічних – 
зовнішньополітичних та культурно-світоглядних орієнтирів, – не 
підтверджується не тільки теза про «дві України», розділені нездо-
ланними протиріччями, а й уявлення про якісь значні відмінності 
між регіонами. Наведені результати, незважаючи на драматичні 
зміни у політичному житті України, фіксують продовження дії 
тенденції, що простежувалася вітчизняними соціологами упродовж 
щонайменше десяти останніх років, – найважливішими для себе 
громадяни в усіх регіонах називали проблеми соціально-
економічного, а не ідеологічного характеру, причому до 2013 року 
питома вага ідеологічних проблем постійно знижувалася. За даними 
спільного дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» і Центру 
Разумкова, 2012 року статус російської мови хвилював 3,9% 
українців (31-ше місце з 33), обійшовши лише два інші ідеологічні 
питання, навколо яких буцімто відбувається поділ між «двома 
Українами» – міжконфесійні відносини та вступ до НАТО. Перші 
ж місця посіли подолання безробіття (59,3%), подолання кризи в 
економіці, економічне зростання (51,8%), підвищення загального 
рівня зарплат, пенсій, стипендій (51,5%), зниження цін на продукти 
і товари першої необхідності (43,3%) [41]. Надзвичайно низькі 
показники ідеологічних питань свідчать про те, що вони не вважа-
лися актуальними мешканцями усіх регіонів України майже одна-
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ковою мірою. З іншого боку, криваві події кінця 2013-го – початку 
2014 років засвідчили й те, що саме розбіжностей в ідеологічних 
питаннях виявляється цілком достатньо для розпалювання й еска-
лації насильства. При цьому міра стурбованості громадян ідеоло-
гічними, культурними і світоглядними проблемами, що безпосе-
редньо не впливають на їхнє життя, може бути дуже мінливою, 
значно модифікуючись упродовж кількох років, а в кризових умо-
вах – місяців і навіть тижнів. На цей момент звертає увагу, зокрема, 
луганський соціолог І. Кононов: «У соціологічному замірі, зробле-
ному нами у 2010 році, у свідомості мешканців Донбасу на перший 
план вийшла загальнонаціональна ідентичність. Ідентифікаційні 
профілі населення Донбасу рухалися у напрямі схожості до 
ідентифікаційних профілів населення Галичини. Але з кінця 2013 
року регіональна, локальна ідентичність знову стала перева-
жати» [42]. У поєднанні з наростанням страху, негативних очікувань 
та невдоволення ці проблеми здатні мобілізувати на активні дії 
десятки тисяч людей. З іншого боку, ці питання ідеологічно-
світоглядного плану відносно легко піддаються деактуалізації у разі 
відновлення стабільності у соціально-економічній і політичній сферах. 
Крім того, ставлення до символічних та ідеологічних питань дуже 
залежить від того, як і коли вони вносяться в суспільно-політичний 
дискурс. Широко відомим є приклад вдалої заяви тодішнього канди-
дата у Президенти В. Януковича 2004 року, який пообіцяв не допу-
стити образ «ні радянського ветерана у Львові, ні ветерана УПА в 
Донецьку», яку підтримали і на Сході, і на Заході України. Можна 
погодитися з висновком з цього прикладу Я. Грицака: стосовно 
символічних і ідеологічних питань: справді, важливо «не що 
кажуть, а як кажуть» [43]. 

Міжнародний досвід свідчить, що завдяки політичній волі 
лідерів і ефективній роботі професіоналів можна докорінно зміню-
вати громадську думку з найдражливіших питань: так, в середині 
1990-х років вдалося досягнути позитивного ставлення ізраїльтян 
до примирення з палестинцями ціною поступок у, як здавалося до 
того, безкомпромісному і безперспективному питанні щодо статусу 
Єрусалима [44, c. 389–402]. І міжнародна, і вітчизняна політична 
практика останніх років свідчить також і про те, що саме в ідеоло-
гічних питаннях громадяни найлегше піддаються цілеспрямованим 



0  

 186 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(82)

маніпуляціям свідомості, як це, на жаль, сталося з багатьма жите-
лями Сходу України, яких безвідповідальні політики переконали у 
реальності цілковито міфічної «фашистської» загрози, що буцімто 
походить зі Львова і «захопленого націоналістами-западенцями» 
Києва. Руйнівний для стабільності політичного режиму і соціально-
економічного життя України ефект було досягнуто через акценту-
вання, гіперболізацію й уречевлення саме ідеологічних і культурних 
відмінностей регіональних ідентичностей передусім західного і 
східного «полюсів» України – Галичини й Донбасу. 

На зовнішнє походження причин нинішнього загострення подій 
в Україні вказує як символічний характер акцентованих супереч-
ностей, так і відсутність безпосереднього й регулярного масового 
контакту між жителями Західної і Східної України на першому етапі 
розгортання кризи кінця 2013 – початку 2014 року. Ситуація в 
Криму і гостре суспільне протистояння на Донбасі підтверджують 
висновок В. Котигоренка, зроблений у 2008 році, що «політична 
безвідповідальність правлячого класу України і безпринципна 
боротьба всередині цього класу за владу і власність на центральному 
та регіональному рівнях» має значний етноконфліктогенний потен-
ціал, який «проявляється у намаганнях окремих політичних сил і 
діячів здобути електоральну підтримку актуалізацією і політизацією 
пов’язаних з етнічністю ціннісних відмінностей, стосовно яких най-
важче досягти порозуміння. Йдеться про відмінності у релігійних 
перевагах, традиціях і культурі громадян різної національності, їх 
ставленні до історичних постатей, міфів, пам’ятників, до версій та 
інтерпретацій подій минулого» [45, c. 97]. 

Регіональна ідентичність, що формується на об’єктивних 
підставах етнонаціонального, соціально-економічного, культурно-
світоглядного характеру, транслюється у певні суб’єктивні й 
водночас об’єктивовані масовістю варіанти політичного вибору, 
політичних переваг, уподобань та орієнтацій. Політичні переваги 
особи і спільноти найяскравіше проявляються на виборах загаль-
нонаціонального рівня, у ситуації, коли вибір особи і громади є 
максимально відповідальним та вважається таким, що впливає на 
подальше життя регіону і держави в цілому. Упродовж усіх років 
Незалежності мешканці Галичини проявляли відмітну одностайність 
у своєму політичному виборі загальнодержавного рівня, а також 
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високу активність, що в цілому переважає активність виборців у 
всій Україні. Для того, щоб з’ясувати спільну основу політичного 
вибору галичан, звернемося до даних щодо переможців виборів 
Президента та Верховної Ради України, що подаються у таблиці 3 
(тут і далі дані стосовно результатів виборів подаються за матеріа-
лами Центральної виборчої комісії України, опублікованими на її 
офіційному веб-сайті www.cvk.gov.ua). 

Таблиця 3. 
Переможці виборів Президента та Верховної Ради України  

на Галичині (1991–2014 роки) 
 

Рік Вибори 
Переможець/ 

основний опонент* 

1991 Президента України В. Чорновіл (Л. Кравчук) 

1994 Верховної Ради України Націонал-демократичні сили** 

1994 Президента України Л. Кравчук (Л. Кучма) 

1998 Верховної Ради України Народний Рух України 

1999 Президента України Л. Кучма (П. Симоненко) 

2002 Верховної Ради України 
«Блок Віктора Ющенка  

«Наша Україна»» 

2004 Президента України В. Ющенко (В. Янукович) 

2006 Верховної Ради України «Наша Україна»/БЮТ 

2007 
Верховної Ради України 

(позачергові) 
БЮТ/НУНС 

2010 Президента України Ю. Тимошенко (В. Янукович) 

2012 Верховної Ради України БЮТ/ВО «Свобода» 

2014 
Президента України 

(позачергові) 
П. Порошенко 

2014 
Верховної Ради України 

(позачергові) 
«Народний фронт» 

 
*Для парламентських виборів: подаються всі переможці у різних 

областях Галичини. 
**Вибори проводилися за одномандатними округами. 
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З першого погляду може видатися, що політичним уподобан-
ням населення галицьких областей притаманний високий ступінь 
мінливості, іноді аж до зміни уподобань на протилежні за порівняно 
короткий період часу, що відповідає каденції Президента України. 
У працях науковців та політичних експертів дуже часто наводиться 
приклад виборів 1994-го і 1999-го років, коли Галичина з надзвичай-
но високим ступенем одностайності й активності виступала спершу 
проти Л. Кучми, а потім за нього, віддаючи перевагу спочатку його 
опонентові, а потім – йому самому близько 90% голосів. 

Як видається, ключовою для розуміння політичної поведінки 
мешканців Галичини є відповідь на питання, поставлене результа-
тами двох послідовних виборів 1990-х років, а саме: чому і в чому 
Л. Кучма 1999-го став для Галичини, порівняно з 1994-м, «Кравчуком 
сьогодні»? Очевидно, що докорінна зміна насправді відбулася не в 
настроях і уподобаннях галицьких виборців, а якраз навпаки – у 
публічних поставах (і відповідних діях) кандидата-лідера, що брав 
у них участь, Л. Кучми, що й було зафіксовано електоральною 
поведінкою виборців. 

Л. Кравчук 1994-го і Л. Кучма 1999-го сприймалися Галичиною 
як кандидати, що, найголовніше, виступають гарантами збереження 
і розвитку української незалежної державності, а тому захищатимуть 
спосіб життя і цінності мешканців Західної України. Саме це, а не 
«зросійщеність» кандидата, відігравало вирішальну роль у виборі 
громадян. Послідовна підтримка української державності як визна-
чальний момент для політичного вибору галичан залишається 
незмінною упродовж уже понад 20 років, зазнавши по-справжньому 
суттєвої модифікації (необхідно наголосити: без зміни загального 
характеру) тільки на місцевих виборах 2010-го та парламентських 
виборах 2012 року та повернувшись до основного тренду на поза-
чергових виборах Президента і парламенту 2014-го. При цьому 
завжди, за одним щойно згаданим значущим винятком 2012 року, 
Галичина голосує не просто за кандидатів-державників і держав-
ницькі політичні сили, а за тих із них, хто сприймається як діяч чи 
сила загальнонаціонального рівня. Роблячи такий вибір, пересічний 
житель Галичини демонструє і адекватне усвідомлення не надто 
великої електоральної ваги свого краю, і готовність до необхідних 
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компромісів заради єдиної мети. У цьому полягає значна відмінність 
від провідних мотивів вибору іншого українського регіону з яскраво 
вираженою власною ідентичністю – Донбасу, для якого важливим є 
безпосередня пов’язаність з краєм. Ані В. Ющенко, ані, тим більше, 
Л. Кучма чи Ю. Тимошенко, яких консолідовано підтримувала 
Галичина, не є галичанами за походженням і не сприймаються тут 
як «земляки». Головним мотивом їхньої підтримки була установка 
цих лідерів на незалежність, збереження і зміцнення української 
державності. Праві чи ліві позиції політика чи політичної сили 
виходять на перший план у мотивації галицьких виборців тільки за 
умови відсутності безпосередньої загрози національній держав-
ності. Так, на парламентських виборах 2006-го і 2007-го років 
галичани поділили свою прихильність між «правішою» «Нашою 
Україною» і «лівішим» БЮТом. У ситуації ж, коли кандидат спри-
ймається як захисник від загрози втрати державної незалежності, 
права чи ліва політичні орієнтації не відіграють вирішальної ролі. 
Такий висновок підтверджують, зокрема, результати виборів  
2010 року, на яких перемогу на Галичині здобула Ю. Тимошенко, 
яку в жодному разі не можна назвати «правою». Її перемога зумо-
влювалася протистоянням з В. Януковичем, що сприймався як 
реальна загроза повернення до російського політичного панування і 
культурно-світоглядного «русского мира». 

Взагалі, мобілізаційний чинник протистояння загрозі має велике 
значення в електоральній і загальнополітичній поведінці мешканців 
Івано-Франківської, Львівської і Тернопільської областей, набуваючи 
визначальної ваги у критичні моменти. Консолідація громадян в 
умовах, що сприймаються як загрозливі для державності і, відпо-
відно, усталеного способу життя і домінуючих символічних цінностей 
веде до значного зростання активності на виборах. Підтвердженням 
цього, зокрема, є результати голосувань на виборах та показники 
явки, які підвищуються в умовах загрози і знижуються, коли вона 
послаблюється. Необхідно зауважити, що йдеться про суб’єктивне 
сприйняття виборців, яке не завжди відповідає реальному становищу. 
Наприклад, 1994 року загрозою державності вважався кандидат 
Л. Кучма, проти якого консолідовано голосувала Галичина. Через 
чотири роки він вже вважався гарантом захисту національної 
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державності, і виборці голосували за нього так само активно й 
консолідовано. Значущість чинника протистояння ілюструють дані 
щодо підтримки кандидатів на президентських виборах 1994–2014 
років, наведені в таблиці 4. 

Таблиця 4. 
Відсоток голосів виборців за переможця президентських 

виборів на Галичині за 1994–2014 роки  
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Львівська 93,77 91,59 93,74 86,2 65,13 

Тернопіль-
ська 

94,8 92,17 96,03 88,39 69,92 

Івано-
Франківська 

94,46 92,3 95,72 88,39 60,63 

 
Наведені у таблиці 4 результати голосувань свідчать, що 

галицькі виборці виявляють найбільшу активність і консолідованість 
у ситуаціях, коли один з кандидатів сприймається як небезпека для 
української державності (1994-й, 1999-й і 2004-й роки). Дещо менший 
(але все одно дуже високий за українськими і європейськими стан-
дартами) ступінь консолідації 2010 року, попри неприйняття канди-
датури В. Януковича, зумовлений двома чинниками – «фактором 
Ющенка», конфлікти між яким і Ю. Тимошенко та співпраця з 
В. Януковичем призвели до певного розчарування у демократичних 
державницьких силах, та скандальним союзом між Партією регіонів і 
БЮТ, який 2009 року не склався буквально в останній момент, 
причому, принаймні так це подавалося у публічному інформаційному 
просторі, з ініціативи В. Януковича. Крім того, очевидно, далося 
взнаки й те, що виборча кампанія В. Януковича 2009 року значно 
відрізнялася від винятково брудної кампанії 2004 року. Як слушно 
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нагадує А. Гальчак, також долучився до ефекту зменшення ступеня 
консолідації виборців і заклик В. Ющенка не підтримувати у другому 
турі виборів жодного кандидата [46, c. 82]. 

Справді значним (близько 30% порівняно з виборами 1990-х 
років і 2004 року) скороченням підтримки кандидата на президентсь-
ких виборах ознаменувалися вибори 2014-го, на яких за П. Порошен-
ка проголосувало пересічно по Галичині близько 65% виборців. Таке 
зниження рівня консолідованості пояснюється тим, що вибори від-
булися в один тур, а основним опонентом переможця стала Ю. Тимо-
шенко, яка не сприймалася ні як загроза, ані як політичний антагоніст 
П. Порошенка. У цьому відношенні президентські вибори 2014 року 
були схожими на парламентські 2006-го, 2007-го та 2014-го, на яких 
основну частину голосів виборців ділили між собою різні політичні 
сили одного, національно-демократичного спрямування. 

Результати виборів Президента України та Верховної Ради 
України дають змогу уточнити чи спростувати деякі висновки, що 
часом робляться стосовно політичних настроїв і переваг та полі-
тичної поведінки галичан. Неточності і помилки найчастіше пов’я-
зуються з прагненням окремих дослідників і коментаторів без 
належних об’єктивних підстав обґрунтувати певну наперед задану 
схему чи позицію. Наприклад, львівський політолог О. Друль стверд-
жує, що «кожні вибори для галичанина є нагодою заявити про свій 
протест системі та ще раз наголосити на власній візії України» [47]. 
Далі у відповідному підрозділі своєї праці автор на підтвердження 
цієї тези наводить дані лише періоду УРСР. Поза сумнівом, кожні 
вибори – це справді добра нагода наголосити на власній візії 
України, якою галичани зазвичай користаються активніше за 
мешканців інших країв. Однак що стосується протесту системі чи 
виклику їй, то результати щонайменше половини виборів, почина-
ючи з 1994 року, демонструють діаметрально протилежне: і 1994-го, 
і 1999-го на президентських виборах, і 2006-го та 2007-го на парла-
ментських галичани голосували не проти системи, а за її зміцнення. 

Підтримка владної системи чи режиму зовсім не обов’язково є 
злом. Не обов’язково негативними є і вияви консерватизму, який 
О. Друль заперечує у галичан, протиставляючи його «обізнаності» 
виборців. Результати усіх загальнодержавних виборів на Галичині, 
включно зі справді протестними, як це було, зокрема, 2004-го і 
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2010-го років, були консервативними, спрямованими на захист 
усталеної системи і її еволюційний розвиток на противагу потен-
ційній загрозі непередбачуваних і некерованих змін. Однак цей 
консерватизм не обов’язково суперечить усвідомленості вибору, 
яку справді виявляли галичани, а й у готовності голосувати за 
кандидатів і політичні сили проукраїнського державницького 
спрямування, безпосередньо не пов’язані з краєм. Понад те, немалою 
мірою завдяки саме послідовності й консервативності галичан у 
відстоюванні державності і прихильності певним ідеологічним та 
світоглядно-культурним цінностям Україна як соборна держава досі 
витримувала усі найсерйозніші випробування. 

Прагнення підігнати факти під наперед задані схеми іноді 
призводить і до більш прикрих помилок. Найчастіше це стається 
внаслідок надмірної політизованості теми регіональної ідентичності 
Галичини і її активного використання в антиукраїнській пропаганді. 
Особливо часто таких несвідомих чи усвідомлених помилок 
припускаються російські науковці чи проросійські політичні діячі і 
коментатори в Україні. Не згадуючи відверто пропагандистських 
матеріалів, що можуть становити тему окремого детальнішого 
дослідження, достатньо навести приклад із сучасної російської 
академічної політології. Російський політолог і політичний географ 
Р. Туровський у своїй праці, присвяченій порівняльному аналізу 
політичних систем посткомуністичних країн Центральної і Східної 
Європи, зазначає, зокрема: «Практично на всіх виборах електорат 
Галичини консолідовано голосує за кандидатів правої і націоналі-
стичної орієнтації. Це яскраво продемонстрували президентські 
вибори, коли саме у цих трьох регіонах В. Ющенко домігся своїх 
найкращих результатів» [48, c. 39]. Насправді жодного переможця 
загальнодержавних (президентських і парламентських у багатоман-
датному окрузі) виборів на Галичині до 2012 року не можна 
віднести ані до яскраво виражених «правих», ані до «націоналістів». 
Так, не були послідовно «правими» ані Л. Кравчук, ані Л. Кучма, ані 
В. Ющенко, не кажучи вже про Ю. Тимошенко. Так само не були 
вони й «націоналістами» у точному сенсі цього терміна. Очевидно, 
що деякі зарубіжні науковці воліють «записувати» до «українських 
націоналістів» будь-кого, хто обстоює незалежність України. 
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За останні півтора десятиліття чітко позиціонована націона-
лістична політична сила, ВО «Свобода», справді здобула перемогу 
на Галичині тільки одного разу, на парламентських виборах 2012 року. 
Тодішня перемога є ще більш переконливою, якщо зважити на те, 
що другий лідер симпатій галичан на тих виборах, «Батьківщина» 
Ю. Тимошенко, домоглася високих результатів великою мірою 
завдяки партнерству з ВО «Свобода». На відміну від локального 
успіху Виборчого блоку «Національний фронт» 1998 року, до під-
тримки ВО «Свобода» 2012-го долучилося чимало виборців з інших 
регіонів України, і особливо столиці, яка голосувала подібно до 
Галичини, що дало змогу ВО «Свобода» отримати близько 10% у 
багатомандатному окрузі і сформувати власну партійну фракцію у 
Верховній Раді України. Електоральний успіх 2009–2012 років та-
кож засвідчив наявність наступності поколінь в українському наці-
оналізмі на Галичині і по всій Україні: основну частину політичних 
діячів, як і значну частину прихильників ВО «Свобода», сьогодні 
становлять особи середнього та молодого віку. 

Причини успіху ВО «Свобода» на Галичині та специфіку її 
політичної діяльності проаналізовано у ґрунтовній праці німецького 
політолога А. Умланда «Типовий різновид європейського радика-
лізму?» [49], з основними висновками якої в цілому можна погодитися. 
Передусім німецький дослідник звертає увагу на те, що піднесення 
прихильності до націоналістичної політичної сили не являє собою 
чогось виняткового у загальноєвропейському політичному ланд-
шафті: у багатьох європейських країнах існували й існують подібні 
партії, що мають схожий рівень підтримки громадян. Серед особ-
ливостей, що відрізняють «Свободу» від націоналістичних партій 
інших європейських країн, називаються: 1. Наявність реальної зовніш-
ньої загрози для України як ключова мотивація прихильників 
ВО «Свобода»; 2. Тісна співпраця з демократичними політичними 
силами у публічній діяльності включно з партнерством у прове-
денні виборчих кампаній; 3. Багатоманітність мотивів неідейних 
прихильників ВО «Свобода». Щодо суперечності між високою 
географічною концентрацією ядерного електорату «Свободи» на 
Галичині та загальнодержавними амбіціями цієї політичної сили, 
на наявність якої вказує А. Умланд, то видається, що її локальний 
чи всеукраїнський характер нині безпосередньо залежить від гостроти 
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конфлікту з Росією. Чим серйознішою сприйматиметься суспіль-
ством загроза для української державності, тим міцнішими будуть 
позиції націоналістичних сил не тільки на Галичині, а й по всій 
Україні. Прикметно, що другим регіоном, у якому у ВО «Свобода» 
2012 року домоглася найбільшого успіху, був Київ, де за цю 
націоналістичну політичну силу голосувало чимало російськомовних 
громадян та громадян неукраїнського етнічного походження. 

Розглядаючи причини та умови піднесення популярності 
ВО «Свобода» 2010–2012 років, слід визнати, що режим В. Януковича 
на Галичині, протидіючи зростанню прихильності до «Свободи», 
задіяв далеко не все, що мав у своєму арсеналі, особливо якщо 
взяти до уваги повідомлення ЗМІ про суперечливі зв’язки та джерела 
фінансування цієї політичної сили. З огляду на це, не можна виклю-
чати, що піднесення ВО «Свобода» було частиною далекосяжних 
планів декого з очільників Партії регіонів щодо виборів 2015 року, 
на яких лідер «Свободи» потенційно міг відігравати роль П. Симо-
ненка на президентських виборах 1999 року. 

А. Умланд так пояснює кардинальну відмінність між переважною 
більшістю радикально-націоналістичних партій і рухів сьогоднішньої 
Європи й українською «Свободою»: «Найважливішу особливість 
загального контексту злету «Свободи» становлять геополітичне 
становище української держави. Патологічний страх відчуження і 
нав’язливі теорії змови більшості правоекстремістських партій у 
минулому і сьогоденні можна інтерпретувати як політичну психо-
патію чи націоналістичну манію переслідування. Однак у випадку 
України суверенітет і ідентичність української нації піддаються 
реальній та істотній зовнішній небезпеці з боку путінської Росії. 
Гостроту цієї загрози визнають не тільки помірковані українські, а 
й також численні міжнародні незалежні спостерігачі, небайдужі до 
питань безпеки української держави» [49]. 

Тож найбільш вірогідно, що зростання популярності ВО «Сво-
бода» пов’язане передусім з піднесенням на Галичині та в інших 
регіонах України «захисного націоналізму», основою якого є захист 
власної національної ідентичності та національної державності. 
«Захисний націоналізм» у випадку ВО «Свобода» є тим спільним 
знаменником, що дав змогу об’єднати широке коло різноманітних 
мотивацій виборців, більшість з яких підтримують курс на євро-
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пейську інтеграцію, а значну частину навіть взагалі не можна 
віднести до націоналістів. 

Успіх радикально-націоналістичної політичної сили 2012 року 
пояснюється також певним розчаруванням виборців у відомих 
політиках і політичних силах національно-демократичного спряму-
вання, що виявили неспроможність протистояти наступу «регіоналів», 
котрі, на думку багатьох мешканців Галичини, проводили політику, 
що, зрештою, могла призвести до втрати державності. Прихиль-
ність на Галичині та в інших регіонах України «Свобода» здобула 
рішучою войовничою риторикою, яку громадяни оцінили як 
готовність боронити українську державу будь-якою ціною, з цією 
готовністю вони солідаризувалися, голосуючи за «Свободу». 
Також успіх ВО «Свобода» 2012 року на Галичині являє собою 
один з нечастих випадків, коли галичани на загальнодержавних 
виборах голосували за вихідців зі свого регіону: традиційні для них 
побоювання щодо недостатньої потужності та можливої не-
прийнятності «своїх» на всеукраїнському рівні поступилися 
місцем протестним настроям та готовності до конфронтації. 

Електоральна невдача ВО «Свобода» на парламентських вибо-
рах 2014 року, коли партія не змогла набрати 5% голосів по Україні 
і не потрапила до Верховної Ради, пов’язана з особливостями моти-
вації політичної поведінки громадян передусім на Галичині. Відсто-
ронення В. Януковича від влади і повернення на євроінтеграційний 
шлях, обрання П. Порошенка як проукраїнського лідера – все це 
послабило відчуття загрози, а домінування в оновленому політично-
му спектрі державницьких політичних сил зняло підтримку  
ВО «Свобода» з актуального порядку денного. Цей факт ще раз під-
тверджує правильність висновку, що переважна частина виборців, 
які підтримали «Свободу» 2012 року, голосували не так за ідеологію 
і практику націоналізму, як проти В. Януковича, Партії регіонів і 
російської загрози. Як це було у 2006-му і 2007-му роках, 2014-го на 
Галичині прихильність виборців розподілилася між двома держав-
ницькими політичними силами, «Народним фронтом» А. Яценюка і 
проєвропейською партією з місцевим корінням «Самопоміч». 

Розгляд ключових чинників, що визначають зв'язок етнонаціо-
нальних і політичних аспектів регіональної ідентичності жителів 
сучасної Галичини у зіставленні з результатами виборів Прези-
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дента та Верховної Ради України, даними соціологічних досліджень 
та особливостями політичної поведінки мешканців краю дає підстави 
для деяких висновків щодо властивих галичанам політичних переваг і 
уподобань та політичної поведінки в широкому сенсі. 

Політична поведінка жителів Галицьких областей багато в чому 
визначається поєднанням унікальної історичної пам’яті з сучасними 
соціально-економічними умовами та культурно-ідеологічними 
особливостями. Коротший, порівняно з переважною частиною 
решти областей України, період перебування у складі СРСР та досвід 
боротьби проти радянської влади утвердили ключову політичну 
цінність – відданість незалежній українській державності та високий 
ступінь особистої і групової активності й мобільності, готовність 
конкретними діями відстоювати свій політичний і світоглядний 
вибір. Для Галичини на нинішньому історичному етапі характерним 
є високий ступінь етнонаціональної однорідності, що служить 
природним запобіжником від потенційних етнічних конфліктів та 
сприяє єдності й згуртованості регіональної громади у захисті своїх 
інтересів. Важливу роль у формуванні політичної специфіки краю 
також відіграє тісний соціально-економічний зв’язок багатьох 
галичан із зарубіжними країнами через трудову міграцію, що, крім 
європейської орієнтації, формує набагато вищий, ніж в цілому по 
Україні, ступінь економічної емансипації – незалежності громадян 
від місцевих політичних і бізнесових кіл, порівнянний з економіч-
ною незалежністю жителів столиці України. Населенню Галичини, 
порівняно з іншими територіями України, властива більша релі-
гійність. Вона щільно пов’язана з політичним досвідом, а тому 
укріплює переконаність галичан у правильності їх політичних 
переконань і дій. 

В електоральному аспекті Галичина послідовно виявляє 
підтримку політичним силам і кандидатам, яких вважає провідни-
ками ідей національної державності й незалежності України. Другою 
політичною домінантою для Галичини виступає європейська інте-
грація України. Вона сприймається як спосіб остаточного вирішення 
питань подолання російської загрози і убезпечення від загроз 
неорадянського поневолення. При цьому безпосередній ступінь 
пов’язаності загальнодержавного лідера чи політичної сили з 
регіоном не має для галичан принципового значення. 
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Жителі краю виявляють надзвичайно високу активність на вибо-
рах та в ситуаціях політичного протистояння з силами, що сприйма-
ються ними як носії реальних загроз українській державності. За таких 
ситуацій у регіоні може відбуватися піднесення націоналістичних та 
автономістських настроїв. Подібні випадки вже мали місце, але 
виникали вони переважно як нетривала в часі захисна реакція на 
внутрішні і зовнішні загрози державному суверенітету країни. 
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Май Панчук, Микола Рябчук 
 

НАЦІОНАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКІ ІДЕНТИЧНОСТІ  
ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МЕШКАНЦІВ ГАЛИЧИНИ 

 
Галичину і, загалом, Західну Україну часто трактують як 

найбільш «націоналістичний» реґіон України чи, в ідеологічно 
нейтральніших термінах, як реґіон, де національні свідомість та 
ідентичність є найбільш виразними і домінантними. Як специфічний 
соціально-історичний конструкт, ця ідентичність пов’язана з 
певними ціннісними орієнтаціями та настановами, що стосуються 
найрізноманітніших внутрішніх та міжнародних питань. Стаття 
з’ясовує особливості галицької ідентичності, проблеми її сумісності 
з іншими реґіональними ідентичностями та перспективи їхньої 
спільної консолідації в рамках загальнонаціональної громадянської 
ідентичності. 

Ключові слова: Україна, Галичина, реґіональні ідентичності, 
ціннісні орієнтації, національна консолідація. 

May Panchuk, Mykola Riabchuk. Civic and ethnic identities of 
the inhabitants of Galicia and their value-based attitudes. Galicia, the 
westernmost region of Ukraine, is broadly considered as the most 
“nationalistic” part of the country or, in less ideologically charged 
terms, the region where the national consciousness and identity are the 
most conspicuous, salient, and articulate. As a specific social and 
historical construct, the Galician identity is connected to the specific 
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set of values and largely determines people’s attitudes toward various 
domestic and international issues. The article examines peculiarities of 
this identity, its compatibility with other regional identities and the 
prospects of their consolidation within the overarching civic national 
identity. 

Key words: Ukraine, Galicia, regional identities, value-based 
attitudes, national consolidation. 

 
Галичина, як жоден інший реґіон України, активно продукує (і 

репродукує) національну ідентичність. Серед найрізноманітніших 
ідентичностей, притаманних жителям України, – реґіональних, 
ґендерних, соціальних, конфесійних тощо – саме національна 
ідентичність є для галичан пріоритетною. І під цим оглядом вони 
не лише істотно відрізняються від жителів Центральної чи 
Південно-Східної України, а й, до певної міри, від найближчих 
західноукраїнських сусідів – із Волині, Буковини та Закарпаття. 
Історія Галичини, за влучним спостереженням Ларі Вулфа, – це 
«історія місця як ідеї, як культурного акумулятора значень» [1, c. 4]. 

Галичани, як зауважив львівський історик Ярослав Грицак, 
вважають свою національну ідентичність найважливішою і див-
ляться на світ через «національні окуляри» [2, c. 26]. В одному з 
інтерв’ю, коментуючи результати ґрунтовних соціологічних 
досліджень, проведених з українськими та зарубіжними колеґами у 
1994–2004 роках (і частково опублікованих у спеціальному числі 
«України модерної» – №12, 2007), він пояснив: «Ми створили 
таблиці, які показували, що люди в різних частинах України 
думають про себе. Мене вразило, що на Сході люди мислили 
переважно не в національних категоріях, а в суспільних: відмінностей 
статей, віку, професій і т.д., або в категоріях регіональних відмін-
ностей. Я зрозумів, що для більшості мешканців декотрих регіонів 
національна ідентичність не найважливіша. Для нас, українців з 
Галичини, як і для поляків, таке явище малозрозуміле. Наш і ваш 
світ крутиться навколо національності, національної культури (...) 
Потім я побачив результати досліджень, що охоплювали Литву та 
Росію. Вони показали, що «польський» чи «галицький» спосіб 
мислення в категоріях національної ідентичності є не нормою на 
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теренах колишнього СРСР, а радше відхиленням від неї. Він 
домінує тільки в Литві та Західній Україні» [3]. 

Насправді теза про низьку актуальність національної ідентич-
ності на теренах колишнього СРСР потребувала б певних уточнень, 
натомість з усіма іншими висновками професора Грицака важко не 
погодитися, – тим більше, що й найновіші соціологічні дослідження 
їх переконливо підтверджують [4, c. 23, 27]. Галичина залишається 
й досі єдиним реґіоном України, де національна ідентичність є 
пріоритетною для абсолютної більшості респондентів і де чимало 
суспільних практик та ціннісних орієнтацій саме цією пріоритетністю 
визначається. Це, відповідно, впливає не тільки на бачення галича-
нами себе і своєї ролі у рамках Великої України, а й на сприйняття 
галичан та Галичини жителями інших реґіонів. 

Наше завдання, отже, – з’ясувати, якою мірою особливості 
національної та реґіональної самоідентифікації галичан є сумісними 
з національною та реґіональною самоідентифікацією жителів інших 
реґіонів, якою мірою це стосується їхніх ціннісних орієнтацій і 
наскільки вони є сприятливими (чи, навпаки, неспрятливими) 
загальному проектові консолідації громадянської нації та її ефек-
тивної модернізації. Для цього ми маємо намір, по-перше, дослідити 
феномен галицької ідентичності як специфічний соціально-
історичний конструкт; по-друге – з’ясувати, які цінності ця іден-
тичність пріоритезує і яким чином ретранслює їх у відповідні 
культурні і політичні настанови та практики; по-третє – як ці 
настанови, практики та ідентичнісні особливості сприймаються й 
інтерпретуються за межами Галичини, насамперед на Великій 
Україні; і, по-четверте – як самі галичани сприймають і обговорюють 
свою специфіку в загальноукраїнському контексті та її (не завжди 
адекватне) бачення іншими. Насамперед ми спиратимемося на 
матеріали доступних соціологічних досліджень, а також на аналіз 
публічних дискурсів та, почасти, на наявні вже розвідки, що тою 
чи тою мірою торкаються нашої теми. 

 
Конструювання галицької ідентичності 

Українська ідентичність у Галичині, як і в Наддніпрянщині, 
формувалася протягом ХІХ ст. за типовою для всіх бездержавних 
народів моделлю, описаною Мирославом Грохом [5], – від суто 
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академічного зацікавлення жменьки місцевих інтелектуалів 
національною спадщиною (фаза А) до поширення національної 
самосвідомості через освіту й культуру (фаза Б) і, врешті, до 
масової політичної мобілізації під незалежницькими/автономіст-
ськими гаслами (фаза В). На Наддніпрянщині цей процес був 
загальмований на стадії Б репресивною політикою царського 
уряду і практично так і не сягнув фази В (що й зумовило, зокрема, 
поразку Української революції 1917–1920 років). Зауважимо, що й 
друга спроба завершити цей процес – у рамках більшовицької 
політики «українізації» – теж не увінчалася успіхом. На початку 
1930-х майже всі її активні учасники були знищені, а єдиною офіційно 
дозволеною версією української ідентичності став локальний, 
«малоросійський» різновид ідентичності загальнорадянської. 

Тим часом процес перетворення селян в українців (перефразо-
вуючи назву класичної праці Юджина Вебера [6]) виявився значно 
успішнішим у порівняно невеликій західній частині України, котрій 
пощастило після поділів Польщі наприкінці ХVIII ст. потрапити 
під австрійське, а не російське урядування. Тут галицькі русини 
змогли сповна скористатися умовами порівняно ліберальної, 
конституційної й правової Габсбурзької монархії. До кінця ХІХ 
століття формування новочасної української нації з доволі розви-
неними на той час інституціями громадянського суспільства було 
в Галичині в основному завершене, – дарма що розпочалося значно 
пізніше, ніж у Наддніпрянщині, великою мірою саме під наддні-
прянським впливом. На відміну від хорватів, які, попри значну 
мовно-культурну спорідненість із сербами, все ж не стали творити з 
ними спільної нації, пріоретизуючи натомість свою конфесійну (і 
відтак, цивілізаційну) відмінність, галицькі русини зробили у другій 
половині ХІХ ст. ставку на загальноукраїнський проект, започатко-
ваний у Харкові та Києві, з істотно багатшими й краще на той час 
опрацьованими, ніж у Галичині, символічними ресурсами. Саме 
звідти, із Наддніпрянщини, вони запозичили (в основному) стандарт 
української літературної мови та історичний канон із почесним 
місцем у ньому для Київської Русі та доволі проблематичної для 
галичан-уніатів Козаччини. Конфронтація із поляками у міжвоєн-
ний період лише поглибила ексклюзивний характер української 
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національної ідентичності в Галичині та її пов’язаність із виразними 
політичними й ідеологічними орієнтаціями [7, c. 483–487]. 

Українська ідентичність, яка сформувалась у реґіоні, не відрі-
знялася сутнісно від ідентичностей усіх інших європейських 
народів, призвичаєних теж дивитися на світ крізь «національні 
окуляри». Але вона виразно контрастувала з тим типом ідентичності, 
що утвердився в Україні і, ширше, на теренах СРСР чи принаймні 
в усіх його трьох східнослов’янських республіках. Залишаючи 
поза рамками нашого обговорення досить складне питання про те, 
наскільки взагалі українську радянську ідентичність можна 
вважати національною і чи не правильніше її трактувати як усього 
лише місцевий різновид ідентичності загальнорадянської (котра, 
власне, й була чи принаймні мала стати ідентичністю справді 
національною), зазначимо лише, що ці два типи української 
ідентичності різнилися фундаментально за багатьма (якщо не за 
більшістю) параметрами. Саме ці принципові відмінності й ство-
рювали (і створюють досі) відчуття інакшості, ба аномальності 
Галичини, з погляду Києва, Харкова, Москви чи Мінська. У 
радянські часи ця інакшість окреслювалася як «націоналістич-
ність», що, з погляду нормативного радянського «інтернаціона-
лізму», було безумовною аномалією; сьогодні ж вона дедалі частіше 
усвідомлюється як європейська «нормальність», що, своєю чергою, 
порушує питання про аномальність радянського й пострадянського 
«інтернаціоналізму» на Сході. (Деконструкцію цього феномену, 
зрештою, ще півстоліття тому зробив Іван Дзюба в класичній праці 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?» [8]). 

Більшість дослідників відчуває засадничу відмінність між 
двома основними типами української ідентичності, проте не може 
знайти для їхнього опису адекватних термінів. Головна складність 
полягає в тому, що стандартний таксономічний підхід – називати 
ту чи ту групу так, як вона себе називає сама, – у цьому випадку не 
спрацьовує, адже носії обох типів ідентичності називають себе 
однаково – українцями, хоча й наповнюють це поняття істотно 
іншими вагою та змістом. Пропозиція Юрія Гнаткевича називати 
одних «українцями», а других «украінцамі» [9] формально начебто 
слушна, проте не враховує іншувального ефекту, що його дає 
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українська транслітерація російського слова (так само, як і навпаки – 
російська транслітерація слів українських. А крім того таке ймену-
вання імпліцитно обмежує коло «украінцев» виключно русофонами 
й водночас апріорі виключає усіх їх без винятку з-поміж «українців», – 
що суперечить як нормативним уявленням про політичну націю, 
так і реальній мовній практиці багатьох громадян. 

Публіцисти доволі часто, ще від часів Євгена Маланюка [10], 
називають одну ідентичність «українською», другу – «малоросій-
ською», і тим самим упривілейовують одну групу (котра себе саме 
так називає) і принижують другу (оскільки термін «малоросійський» 
набув в українському дискурсі поза історичним контекстом ознак 
пейоративності). Те саме робить і Тарас Кузьо, тільки він «українській» 
ідентичності протиставляє «неорадянську» [11, c. 30]. Не позбавлене 
пейоративності й запропоноване Сергієм Грабовським окреслення 
згаданих двох типів ідентичності як «аборигенної» та «креольсь-
кої» [12]. Пейоративним, але в протилежний бік, є й протиставлення 
однієї ідентичності другій як «націоналістичної» та «антинаціона-
лістичної», як це робить Ендрю Вілсон [13, c. 149, 152, 191]. Занадто 
спрощеним видається окреслення однієї ідентичності як «етнічної», 
а другої як «громадянської» у публіцистиці Володимира Гри-
ньова [14]. І тим більш безпідставним є їх протиставлення як 
«західноукраїнської» й «східноукраїнської», – адже таке проти-
ставлення іґнорує, по-перше, те, що так звана «західноукраїнська» 
ідентичність є великою мірою східноукраїнським, харківсько-київ-
ським продуктом; а по-друге – що кожна з цих ідентичностей має 
лише певну перевагу у своєму реґіоні, але аж ніяк не монополію. 

Дещо точнішими є означення Володимира Кулика, Джона-Пола 
Химки та Стівена Шульмана. В. Кулик називає одну українську 
ідентичність «примордіальною», другу – «інституційною» [15, с. 11]; 
Дж.-П. Химка, відповідно, – «центрально-європейською» та «постра-
дянською» [7, c. 483–484]; С. Шульман – «етнонаціональною» та 
«східнослов’янською» [16, c. 68–70]. Кожен із цих термінів вказує 
на певний аспект явища – історико-генеалогічний, ціннісно-дискур-
сивний, політико-ідеологічний тощо. Проте жоден не дає точного 
визначення і не вичерпує розмаїття прикмет у носіїв різних типів 
ідентичності. Адже й справді, визнаючи той тип української іден-
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тичності, який утвердився в Галичині, у певному сенсі «націоналі-
стичним», мусимо визнати водночас наявність у ньому досить 
значного й поширеного ліберального компонента; визнаючи його 
«примордіальним» та «етнонаціональним», мусимо пам’ятати, що 
він часто буває також громадянським та інклюзивним; визнаючи 
його типологічно «центрально-європейським», не сміємо редукувати 
його тільки до Галичини, іґноруючи досить тривале й дедалі ширше 
побутування цього різновиду української ідентичності також на Сході. 

Йдеться, як слушно зазначає Джон-Пол Химка, всього лише про 
ідеальні типи національної ідентичності, своєрідні абстракції, яких, 
практично, не побачиш у «чистому вигляді» у реальному, набагато 
складнішому й різноманітнішому житті [7, c. 483]. А все ж саме 
завдяки такому таксономічному спрощенню ми маємо змогу не 
лише чіткіше простежити історію формування цих двох «дискур-
сивних проектів», а й відзначити ті їхні особливості, які роблять їх 
навзаєм суперечливими та важкосумісними. Cтівен Шульман 
окреслив п’ять ключових параметрів, за якими два варіанти україн-
ської ідентичності («ідентичнісні комплекси», в його термінах) 
принципово відрізняються одне від одного [16, c. 68]. 

По-перше, це основні риси/чинники, що єднають спільноту. 
В одному випадку це – українська етнічність, мова й культура 
(те, що Володимир Кулик називає «примордіальністю»), у другому – 
східнослов’янська культурна спадщина (те, що багато хто 
отожнює з проросійськістю чи неорадянськістю). 

По-друге, це основні риси, які уподібнюють цю спільноту до 
інших спільнот чи, навпаки, відрізняють. Для однієї з них україн-
ська й російська історія та культура – засадничо різні, а українська 
та європейська культура – споріднені; для другої – навпаки. 

По-третє, це уявлення про сумісність чи несумісність 
української та російської лояльностей/ідентичностей. В одному 
випадку наголошується конкурентність, у другому – взаємодо-
повнювальність. (Джон-Пол Химка називає це, відповідно, ексклю-
зивністю та інклюзивністю). 

По-четверте, це внутрішньополітичні пріоритети. Одна група 
наполягає на преференціях для української мови, культури, історії, 
символів; друга обстоює їхнє формально «рівне» трактування з 
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російськими (що, як ми розуміємо, апріорі дає перевагу сильнішому 
гравцеві завдяки значно кращим стартовим умовам). 

І, по-п’яте – це пріоритети зовнішньополітичні: західна, проєв-
ропейська орієнтація однієї спільноти versus східна, проросійська 
та панслов’янська орієнтація другої. 

 
Особливості реґіональної самоідентифікації:  

мовно-культурні пріоритети 
Висновки Стівена Шульмана базувалися на соціологічних 

дослідженнях 2001 року, проте й сьогоднішні дані великою мірою 
підтверджують ту саму картину, причому «етнокультурний»  (чи 
«центрально-європейський») тип української ідентичності й далі 
переважає саме на Заході, а «східнослов’янський» («пострадян-
ський») домінує на Півдні та Сході. 

Так, на Заході значно більше респондентів (37% у Львівській 
області, 36% в Іванно-Франківській), ніж в інших реґіонах України 
(10–17%), підтримує мовно-культурне визначення української 
нації – як «громадян України (незалежно від етнічної належності), 
які спілкуються українською мовою, дотримуються українських 
національних традицій, виховують на них своїх дітей». І дещо 
менше, ніж у інших реґіонах (50% versus 52–60%), трактують 
українську націю інклюзивно – як «усіх громадян України, 
незалежно від їх етнічної належності, мови, якою вони спілкуються, 
національних традицій, яких вони дотримуються і на яких виховують 
дітей». Слід, однак, пам’ятати, що й на Заході громадянське 
розуміння нації переважає над мовно-культурним (це стосується 
навіть Львівської області, де цей показник найнижчий – 44%); і 
тим більше переважає воно над радикально ексклюзивним розу-
мінням нації у суто етнічних категоріях (як «громадян України, що 
є етнічними українцями за походженням» та як «усіх етнічних 
українців за походженням, незалежно від місця їхнього проживання 
та громадянства»). На Заході до цього схиляється лише 16% – 
тобто менше, ніж у будь-якому іншому реґіоні (17–24%) [4, c. 39]. 

Не менш важливою є й динаміка самоідентифікаційних процесів. 
Якщо зіставити сьогоднішні дані з даними 2006 року (опитування 
проводилося тим самим Центром Разумкова за подібною анкетою), 
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то легко помітити, що в усіх без винятку реґіонах помітно зросло 
громадянське розуміння української нації  (від 34 до 50% на 
Заході, і від 43 до 56% по Україні загалом) і водночас різко 
зменшилося розуміння ексклюзивно етнічне (від 30 до 16% на 
Заході і від 34 до 19% загалом по Україні). При цьому мовно-
культурне розуміння суттєво не змінилося: у 2006 році його поділяли 
15% опитаних, у 2016 – 17%. Двовідсотковий приріст зумовлений, 
імовірно, тим, що частина прихильників суто етнічного розуміння 
української нації перейшла на цю, менш ексклюзивну (бо ж 
відкриту потенційно для всіх), позицію [17, c. 13]. 

Дещо складніше оцінити прихильність жителів різних реґіонів 
до так званої східнослов’янської культурної спадщини. Центр 
Разумкова в своїх анкетах запитував респондентів про їхню 
суб’єктивну належність до певної культурної традиції, проте 
«східнослов’янської» опції серед пропонованих відповідей не було. 
Респондентам доводилося вибирати між традицією українською, 
європейською, російською та радянською. Природно, що в умовах 
війни з Росією 70% задекларували свою прихильність до традиції 
української (у 2006 році таких було лише 56%), натомість до 
традицій радянської і російської – відповідно, лише 10% і 3% (у 
2006-му – 16% і 11%) [4, c. 36]. 

Показовішим під цим оглядом є інше опитування, – проведене 
в першій половині 2015 року фондом «Демократичні ініціативи» в 
усіх реґіонах України [18]. Там теж не було «східнослов’янської» 
опції, проте була її менш ідеологізована версія – «слов’янська», і 
була ідеологічно жорсткіша версія – «русский мир». Передбачувано, 
до культури «русского мира» себе зарахували лише жителі 
Донбасу (19%) та, меншою мірою, Півдня і Сходу (5%). Тим часом 
до «слов’янської» культури зголосилося аж 18% галичан – 
реаґуючи, вірогідно, на об’єктивне значення цього поняття, а не на 
його історичні російсько-імперські конотації. Загалом, за культур-
ними самоідентифікаціями галичани виявили істотну відмінність 
від жителів Півдня і Сходу і кардинальну – від жителів Донбасу, 
натомість їхні відмінності від жителів інших реґіонів, зокрема 
Центральної України, видаються досить помірними (Табл. 1). 
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Таблиця 1. 
Відповіді жителів різних реґіонів на запитання  

«До якої культури ви належите?» 
 

До якої 
культури ви 
належите? Г

ал
ич
ин
а 

В
ол
ин
ь 

П
ів
д.

 З
ах
ід

 

П
од
іл
ля

 

П
ол
іс
ся

 

Ц
ен
тр

 

С
ло
бо
ж
ан
щ
ин
а 

П
ри
дн
іп
ро
в’
я 

П
ри
чо
рн
ом

ор
’я

 

Д
он
ба
с 

К
иї
в 

У
кр
аї
на

 

Слов’янської 18,5 22,0 38,2 22,7 18,1 18,5 29,7 32,3 31,2 41,9 26,8 27,2

Виключно укр. 45,5 40,3 16,2 44,1 27,9 32,8 13,1 16,8 14,3 1,5 12,3 24,1

Європейської 29,7 21,5 20,7 13,6 24,0 23,5 9,8 15,5 14,6 11,8 35,1 20,0

Радянської 3,5 8,5 5,0 11,6 8,6 6,5 25,7 16,8 16,6 20,1 4,0 11,5

Світової 1,5 3,3 10,2 3,3 5,6 5,2 6,8 5,3 2,5 2,5 7,3 4,9

«Русск. мира» 0,3 0,7 0,2 2,0 3,2 0,0 5,3 4,8 5,3 18,8 0,3 3,7

Азіатської 0,0 0,0 0,0 0,8 1,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,0 0,5 0,4

Важко сказати 1,0 3,7 9,5 2,0 11,0 13,0 9,3 8,3 15,1 3,5 13,8 8,2

 
Джерело: Національний діалог. Експертні документи [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ndialog.org.ua/ekspertnye-dokumenty/1 
 
Наше припущення щодо різного розуміння «слов’янськості» 

галичанами та жителями Великої України можна перевірити 
відповідями на деякі інші запитання з тієї ж таки анкети. Насамперед 
це стосується запитань «Наскільки вам близькі російська (та, 
відповідно, білоруська і польська) мова й культура?». Категорія 
«близькості» є тут досить двозначною. Вона може означати 
справді реальну обізнаність з цією мовою і культурою та практичну 
зацікавленість ними чи навіть прихильність і прив’язаність до них; 
а може бути всього лише ідеологічною декларацією, виявом 
символічної належності до певної цивілізаційної матриці, міфоло-
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гізованої у російсько-імперському, а згодом і в радянському та 
пострадянському дискурсах. 

З емпіричного досвіду знаємо, що обізнаність галичан із росій-
ською мовою і культурою є значно більшою, ніж із польською, а 
тим паче – з майже незнаною й неприсутньою в Україні білоруською. 
Тому задекларована ними порівняно низька «близькість» російської 
мови й культури (19%) і відносно висока близькість польської (25%) 
та білоруської (22%) виражає насамперед близькість символічну, а не 
реальну, відбиває емоції, а не практику. Відповідно, й «слов’янськість» 
у цьому символічному просторі асоціюється більше з поляками – 
білорусами та іншими слов’янами, ніж із росіянами [18]. 

Символічний підхід переважає так само і в інших реґіонах, – 
що добре видно, знову ж таки, з явно завищеної «близькості» біло-
руської мови й культури в деклараціях респондентів, тільки тепер 
уже не щодо російської мови й культури, а щодо польської. Найпо-
казовіший під цим оглядом – приклад Донбасу, де аж 42% опитаних 
заявили, що білоруська мова й культура є для них близькою (32,6%) 
або й дуже близькою (9%). Водночас лише 5,3% визнали тут 
близькою для себе польську мову й культуру (і нуль відсотків – 
«дуже близькою»). Зрозуміло, що ці відповіді жодною мірою не 
відбивають реальної обізнаності респондентів з білоруською мовою 
й культурою, яку вони навряд чи знають краще, ніж польську. Зате 
вони сповна відбивають уявлення про триєдину православно-східно-
слов’янську спільноту («майже один народ») і примордіальну 
належність до неї більшості українців [18]. 

Переважання «центральноєвропейського» типу української 
ідентичності в Галичині простежується й за другим Шульмановим 
критерієм: лише 3% опитаних вважають тут російську культуру 
для себе «дуже близькою» (на Донбасі, для порівняння, – 60%; по 
Україні – 26%). І, навпаки, про свою належність до європейської 
культури в Галичині заявило 30% опитаних і ще 46% – «виключно до 
української»; тимчасом як на Донбасі – до європейської – 12%, 
виключно до української – 1,5%; загалом по Україні – 20% та 24% [18]. 

Третя істотна прикмета, яка відрізняє «центральноєвропей-
ський» тип української ідентичності від «східнослов’янського», 
стосується уявлень про сумісність чи несумісність української та 
російської ідентичностей і, відповідно, лояльностей. Оцінити ці 
уявлення ми можемо лише опосередковано, за двома масивами 
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відповідей. По-перше, за оцінкою гаданої «близькості» українців 
до росіян. І, по-друге, за визнанням Російської держави «близькою» 
для себе чи, навпаки, «далекою». (На жаль, ніхто поки що в Україні 
не спробував перевірити відповідним соціологічним опитуванням 
улюблену путінську тезу про те, що українці і росіяни – це «майже 
один народ». А тим часом саме за відповідями на це нескладне 
запитання було б чи не найлегше визначити міру поширення двох 
типів української ідентичності – центральноєвропейської та схід-
нослов’янської – в різних реґіонах України). 

У першому випадку «близькість» оцінювалася респондентами 
за п’ятибальною шкалою щодо відповіді на запитання «Наскільки 
близькі або різні культури, традиції і погляди таких груп?» (згадка 
про «погляди» заслуговує тут на особливу увагу, оскільки виводить 
питання за суто етнографічні рамки і надає йому певного політико-
ідеологічного забарвлення). Отже, жителі Західної України (окремі 
результати для Галичини нам здебільшого недоступні, але можемо 
припустити, що вони подібні або й радикальніші) оцінили означену 
«близькість» у 2,7 бала, тим часом як жителі Півдня і Сходу оцінили 
її значно вище – в 4,1–4,2 бала, жителі Центру – в 3,1 [4, c. 37]. Що 
ж до ставлення до Російської держави, то суть декларованої «близь-
кості» в цьому запитанні не пояснювалася. Але оскільки «близькість» 
російської мови й культури з’ясовувалася поруч окремим запитанням, 
то можемо припустити, що запитання про близькість респондентові 
Російської держави якщо й не зводиться виключно до політико-
інституційного значення, то все ж явно виходить за культурно-
етнографічні межі. Отже, в Галичині таку близькість визнало 15%, 
зокрема, 3% заявили, що Російська держава їм «дуже близька». На 
Донбасі, тим часом, Російську державу визнали «близькою» 95% 
опитаних, у тому числі 53% – «дуже близькою». (Загалом по Україні 
цей показник «близькості» становить 54%, в тому числі для 20% 
Російська держава є «дуже близькою») [18]. 

Четвертий критерій, за Шульманом, стосується сприйняття грома-
дянами національних символів, до яких він зараховує не лише герб, 
прапор чи гімн (ставлення до яких є приблизно однаково позитив-
ним по всій Україні) і не лише державні інституції (ставлення до 
яких є скрізь приблизно однаково неґативним), а й знакові явища 
та постаті культури й історії. До важливих національних символів 
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він зараховує також українську мову, причому саме ставлення до 
неї є важливішим маркером ідентичності, ніж формальне знання 
(якого деколи може й не бути) чи практичне використання. 

Під цим оглядом Галичина, знову ж таки, істотно відрізняється 
від інших реґіонів. Українською мовою у сім’ї тут спілкується 93% 
опитаних, ще 7% – обома мовами, і нуль відсотків – виключно 
російською. На Донбасі ситуація протилежна: виключно українською 
у сім’ї тут спілкується 0,3%, виключно російською – 61%. (У Києві 
виключно українською у сім’ї спілкується дещо більше – 18%, 
загалом по Україні – 32%; проте обидва ці показники ближчі все ж 
до донбаського, ніж до галицького) [18]. 

Практичне використання мови не тотожне, однак, її символіч-
ному значенню [19, c. 20]. З одного боку, багато хто розмовляє тою 
чи тою мовою, не надаючи їй жодної символічної ваги, просто тому 
лише, що всі довкола – в цьому селі чи містечку – нею розмовляють. І 
навпаки, багато хто вважає мову символічною цінністю, але прак-
тично нею не користується, тому що довкола – в Донецьку, Харкові 
чи Торонто – немає просто такої можливості. Мовна практика в обох 
випадках лише відбиває певні життєві обставини, але мало що каже 
про символічну вагу (цінність) тої чи тої мови для мовця. Як свідчать 
соціологічні опитування, та сама кількість респондентів спілкується 
українською вдома і поза домом – лише в Західній Україні. В усіх 
інших реґіонах українською поза домом спілкується на 10–15% менше, 
ніж удома, – що вочевидь вказує на певну несприятливість (уявну 
чи гадану репресивність) зовнішнього середовища щодо україно-
мовного спілкування [4, c. 33]. 

Оцінити символічну, тобто ціннісну вагу мови за наявними 
соціологічними даними ми можемо непрямим чином – із відповідей 
на запитання «Що для Вас значить українська мова?» (передбачено 
кілька відповідей) та, до певної міри, «Чи має за російською мовою 
бути закріплений статус другої державної в Конституції України?» 
(тому що таке закріплення у специфічних українських умовах означає 
фактично елімінацію української – як це вже відбулося в подібних 
умовах із білоруською в Білорусі). Отже, на перше запитання 35% 
галичан відповіли, що це «рідна мова значної частини громадян 
України, наряду з іншими мовами», – цілком слушно з позитивіст-
ського погляду. Та оскільки відповідей могло бути кілька, то ціка-
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вішою видається друга опція, котра сигналізує певну символічну 
настанову: «Єдина державна мова України», – її обрало 79% 
респондентів. І саме цією, символічною, настановою відповіді 
донбасців кардинально відрізняються від відповідей галичан: тут 
лише 9% ствердили, що це «єдина державна мова України», нато-
мість для 76% – це просто «рідна мова значної частини громадян 
України». (Загалом по Україні символістська настанова дещо посту-
пається позитивістській – 44% versus 57%) [18]. 

Облудне гасло «двох державних мов» (облудне саме з симво-
лістського погляду, не з позитивістського) в Галичині підтримує 
лише піввідсотка опитаних, на Донбасі – 74%. Загалом по Україні 
цю пропозицію підтримує 33%, не підтримує 56%. (За даними 
Центру Разумкова [4, c. 35] державну двомовність підтримує лише 
17%, але це тільки тому, що їхня анкета містить ще й проміжну опцію 
російської мови як реґіональної – вона має 24% прихильників. 
Тимчасом українську мову як єдину державну, за їхніми даними, 
підтримує 56% – тобто така сама приблизно кількість респондентів, 
яка в опитуванні «Демократичних ініціатив» виступає проти консти-
туційної двомовності). Цікаво, що ця цифра є досить близькою до 
кількості громадян, які декларують українську мову рідною (60%), 
а проте значно вищою, ніж кількість тих, хто розмовляє виключно 
українською вдома (45%) чи поза домом (40%) [4, c. 33–34]. Тобто 
декларування української мови «рідною» теж є насамперед визнан-
ням її символічної цінності і меншою мірою – її практично-
інструментального значення [20, c. 170]. 

 
Особливості реґіональної самоідентифікації:  

альтернативна історія 
І все ж, якщо специфічні мовні настанови жителів Галичини 

можна великою мірою пояснити специфічною демографічною ситу-
ацією (чисельність етнічних росіян, що з’явилися в реґіоні фактично 
лише в 1939–1944 роках, становить сьогодні у Львівській області 
7%, в Івано-Франківській – 2% й у Тернопільській – 1% населення), 
то оцінка ними національних героїв та історичних подій має куди 
принциповіше світоглядне підґрунтя. Ця оцінка виразно націоцен-
трична, тобто весь історичний наратив визначається насамперед 
національно-визвольною телеологією і, відповідно, весь пантеон 
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національних героїв саме її відбиває. Нація, її свобода і незалеж-
ність є в цьому наративі головною цінністю. Галицька ідентичність 
під цим оглядом є справді типово «центральноєвропейською», адже 
ідентичності практично всіх центральноєвропейських народів засно-
вані на подібних наративах і ціннісних ієрархіях. У цьому ж сенсі 
вона істотно відрізняється від ідентичності «східнослов’янської», 
яка в багатьох питаннях виявляється внутрішньо суперечливою та 
амбівалентою. 

Найбільші розбіжності між галичанами та «східними» україн-
цями стосуються їхніх поглядів на ОУН, УПА і Степана Бандеру. 
В обох випадках і гіперпозитивне, і гіпернеґативне ставлення до 
цих організацій та їхнього очільника стосується не так конкретних, 
позитивних чи неґативних дій, як абстрактного уявлення про те, 
що вони символізують. В одному випадку – боротьбу з чужозем-
ними окупантами за національну свободу і незалежність; у другому – 
зраду примордіального східнослов’янського братерства і злочинну 
колаборацію з його ворогами. В обох випадках респонденти люблять 
чи ненавидять ОУН, УПА і Бандеру не за те, чим вони є насправді, 
а за те, що вони символічно уособлюють. 

У Галичині заснування Організацї українських націоналістів 
(ОУН) позитивно оцінює 89%, неґативно – 2%; утворення Україн-
ської Повстанської Армії (УПА): позитивно – 92%, неґативно – 1%; 
Степан Бандера із рейтинґом 47% опиняється на першому місці у 
переліку історичних діячів України, що їх галичани оцінюють най-
більш позитивно. На Донбасі бачимо діаметрально протилежну 
картину: до заснування ОУН неґативно ставиться 68% (позитив-
но – 6%), до УПА – 70% (позитивно – 8%), а Бандера із рейтинґом 
45% впевнено посідає перше місце у переліку історичних діячів, 
оцінюваних найбільш неґативно. Якщо ж ідеться про Україну зага-
лом, то вона у своїх настановах перебуває десь посередині між Гали-
чиною й Донбасом: ОУН позитивно оцінює 40%, неґативно – 28%; 
УПА, відповідно, – 43% і 28%; позитивний рейтинґ Бандери – 13% 
(п’яте місце у списку національних героїв), неґативний рейтинґ – 17% 
(теж п’яте місце – у списку антигероїв) [18]. Російська аґресія зумовила 
певний зсув громадської думки в проукраїнський/антиросійський 
бік [21], проте ще більшою мірою цей зсув зумовлений суто 
демографічними чинниками – втратою приблизно десяти відсотків 



0  

 216 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(82)

населення, переважно радянофільського, в окупованій частині 
Донбасу та в Криму. 

Ставлення до Росії й основоположного для «східнослов’ян-
ської» ідентичності міфу про одвічну й довічну, примордіальну 
російсько-українську дружбу («майже один народ») є тим 
лакмусовим папірцем, який дає змогу визначити не лише тип 
української національної ідентичності, а й міру його поширення та 
закорінення в тому чи іншому реґіоні. Показовим під цим оглядом 
є ставлення не лише до такої контроверсійної постаті, як Степан 
Бандера, та пов’язаних із його ім’ям організацій, а й до подій 
глибокої давнини, котрі не повинні, здавалось би, містити жодної 
контроверсії. Тим часом лише 23% галичан вважає, що Київська 
Русь – це «державне утворення, що складалося з трьох братніх 
народів: росіян, українців, білорусів», тимчасом як 66% вважає його 
державою українців (чи українців і білорусів). На Донбасі, навпаки, 
57% вважає Київську Русь державою «трьох братніх народів» і ще 
21% поділяє вкрай радикальні (й цілковито абсурдні) погляди 
російських націоналістів: Київська Русь – це «державне утворення 
росіян, що згодом перемістилися до Московського князівства; 
українці не брали участі у цьому утворенні та з'явилися згодом». 
(В Україні загалом переважає «братерсько-слов’янське» бачення 
Київської Русі, пропаґоване академіком П. Толочком, – його 
дотримується 43% опитаних, тимчасом як україноцентричне 
бачення притаманне 36%) [18]. 

Дуже цікавим є ставлення галичан до Берестейської церковної 
унії 1596 року, тобто заснування греко-католицькоі ̈ церкви. Пози-
тивно цю подію оцінює 68% опитаних, неґативно – 0,7%, байдуже – 
11,5%, нічого про це не знає 20%. Високий рівень позитивних 
оцінок не є дивним для реґіону, де 67% опитаних зараховують себе 
до вірних греко-католицької церкви. Дивним, натомість, є відсутність 
неґативних оцінок – при тому, що 30% опитаних зараховує себе до 
православних церков (зокрема, 28% – до Київського патріархату) [18]. 
Для того, щоб православний оцінив позитивно фактичний (і вкрай 
драматичний на ті часи) розкол у своїй церкві, він мусить мислити 
насамперед у національних/націоцентричних категоріях, а не конфе-
сійних. Тому що лише з точки зору українського націотворення, 
причому не історичної точки зору, а саме сьогоднішньої, той розкол 
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мав справді позитивне значення. Але це погляд не християнський, 
а суто національний. 

Саме з національного погляду для галичан цілком очевидними є 
неґативні наслідки Переяславської ради (65% versus 12%), перемоги 
Петра І над шведами та військами Мазепи (41% versus 16%) та 
проголошення Російської імперії (53% versus 6%). На Донбасі так 
само очевидними є наслідки цих подій, тільки з цілком протилежною, 
позитивною оцінкою. Тобто тут теж домінує національний погляд, 
тільки відбиває він цілком інший тип ідентичності та інший різновид 
націоналізму. Що ж до України в цілому, між галицьким та донецьким 
полюсом, то тут, схоже, змагаються два різні погляди, дві ідентичності 
і два націоналізми. Переяславську раду тут позитивно оцінює 32%, 
неґативно – 26%; перемогу Петра І, відповідно, – 39% і 17%; проголо-
шення Російської імперії – 26% і 24%) [18]. 

Для галичан, зрозуміло, УНР не є настільки близькою як ЗУНР 
(особливо враховуючи, що Петлюра фактично здав Західну Україну 
Пілсудському), а все ж її проголошення позитивно оцінює 46%, 
неґативно – 19%, решта не має чіткої думки. Натомість проголо-
шення УРСР позитивно оцінює лише 18%, неґативно 55%. На 
Донбасі тим часом ставлення до обох цих утворень однаково 
позитивне: 60% versus 4% – до УНР, і 66% versus 1,5% – до УРСР. 
По Україні ставлення загалом подібне: до УНР – 49% versus 14%, 
до УРСР – 45% versus 21% [18]. Багато кому таке ставлення може 
видатися виявом шизофренії чи принаймні інфантильності. Адже 
різниця між історичними УНР та УРСР приблизно така сама, як і 
між сьогоднішньою Україною та «ЛНР-ДНР». Витлумачити цю 
амбівалентність з погляду ексклюзивної «центральноєвропейської» 
ідентичності неможливо. А проте вона легко витлумачується з погляду 
інклюзивної «східнослов’янської» ідентичності та пов’язаних із нею 
ціннісних орієнтацій. Адже саме вони чверть століття тому визна-
чали характер незалежної української держави і великою мірою 
зумовлюють його й досі – як своєрідний симбіоз УНР та УРСР. 

 
Зовнішньополітичні орієнтації 

Амбівалентність превалює так само і в зовнішньополітичних 
орієнтаціях українців, хоча й зменшилася дещо під впливом війни 
та пов’язаних із нею психологічних і демографічних змін. Тут так 
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само спостерігаємо істотну відмінність між галичанами та жителями 
більшості реґіонів. Причому стосується вона, як і у випадку орієн-
тацій внутрішньополітичних, не так їхнього загального напряму, як 
їхньої загальної чіткості та послідовності, тобто внутрішньої 
(не)суперечливості. 

Так, наприклад, для галичан їхня прозахідна, проєвропейська 
орієнтація завжди була апріорі несумісною з орієнтацією східною, 
проросійською. Сьогодні вступ до ЄС тут підтримує 84% опитаних, 
натомість вступ до Митного союзу – лише 1% і неприєднання ні 
до кого – 6% [18]. Проте й у жовтні 2013 року, тобто ще до Євро-
майдану та російської інтервенції, прозахідні настанови тут були 
подібними: інтеґрацію до ЄС підтримувало 84% західних українців 
(включно з галичанами), не підтримувало 10% [22, c. 7]. Тим часом 
настанови по Україні в цілому – набагато амбівалентніші. Сьогодні 
вступ до ЄС тут підтримує 50%, вступ до Митного союзу – 12%, 
неприєднання ні до кого – 21% [18]. У жовтні 2013 р., перед 
Євромайданом, співвідношення прихильників і противників ЄС 
було приблизно таким самим – 53% versus 35% [22, с. 6]. 

Те саме можна сказати й про однозначно позитивне ставлення 
галичан до НАТО – на відміну від вкрай амбівалентного ставлення 
до цієї організації більшості незахідних українців. Вступ до НАТО 
в Галичині сьогодні підтримує 78% опитаних, не підтримує – 8% [18]. 
Перед Євромайданом і російською інтервенцією (березень 2013) 
цифри були помірнішими – 52% проти 23% [22, дані з непубліко-
ваного архіву]. Тим часом по Україні прихильність до НАТО завжди 
була на рівні кільканадцяти відсотків (20% проти 65% у жовтні 
2013) [22, c. 25] і лише тепер, в умовах війни з Росією, сягнула 
скромних 39% проти 32% [23, с. 8]. 

Та найхарактерніший, здається, приклад української амбівален-
тності – одночасна підтримка державної незалежності і жалкування 
за розпадом СРСР. А також – геть курйозне декларування більшістю 
українців упродовж 1990–2000 років бажання об’єднатися в одну 
державу з Росією та Білоруссю (найвища підтримка для цієї ідеї 
була зафіксована 2009 року, наприкінці президентства Віктора 
Ющенка: за об’єднання – 67%, проти – 24%) [24, c. 8]. В усі ці 
роки понад половина громадян України висловлювалася, з одного 



 

 219

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

боку, на підтримку державної незалежності [25], а з іншого – жалку-
вала за Радянським Союзом. Кількість тих, хто жалкує і хто не 
жалкує за СРСР, зрівнялася допіру у 2013-му, на 22-му році неза-
лежності. Сьогодні це співвідношення по Україні становить помірних 
49% проти 33% (у Західній Україні – 84% проти 8%) [26, c. 5]. 

Російська аґресія, отже, суттєво не вплинула ані на виразно 
прозахідні та антирадянські (а сьогодні й антиросійські) орієнтації 
галичан, ані на помірно амбівалентні погляди «незахідних» українців. 
Війна справді помітно зменшила серед них прихильність до Митного 
союзу з Росією та Білоруссю, проте на практиці це означає радше 
усвідомлення нереальності такого проекту за цих умов та його 
тимчасове «заморожування», ніж принципову відмову від «східно-
слов’янської» ідентичнісної матриці та відповідних ціннісних 
настанов й ідеологем. Це підтверджує, зокрема, й березневе 2015 
року опитування КМІСу, в якому питання про східну/західну орієн-
тацію формулювалося в абстрактнішій формі – як гіпотетичне поба-
жання, а не як спонука до конкретного інституційного вибору: «З 
ким Україні слід підтримувати тісніші взаємини?» 47% відповіли, 
що з Євросоюзом, 13% – з Росією, а 34% висловилися за «однаково 
тісні» взаємини з обома партнерами [27, c. 6]. 

В умовах неоголошеної російсько-української війни бажання 
підтримувати «однаково тісні» взаємини і з країною-агресором, і з 
країнами-союзницями є відбиттям того самого психологічного 
комплексу, що й бажання «не приєднуватися ні до кого» чи не менш 
популярна в усіх опитуваннях позиція «не можу визначитись». В 
обох випадках маємо компромісну реакцію на об’єктивну немож-
ливість в умовах війни інтеґруватись у східному напрямі і водночас – 
суб’єктивну нездатність прийняти інтеґрацію західну, несумісну з 
самою суттю «східнослов’янської» ідентичності, її підставових 
міфологем та ціннісних орієнтацій. 

Для галичан і, взагалі, для носіїв «центральноєвропейської» 
ідентичності ця нездатність багатьох українців виокремитися з 
білорусько-російської матриці видається незбагненною і неймовірною. 
Але так само неймовірним і неможливим для носіїв «східносло-
в’янської» ідентичності є погляд на росіян як на агресора та 
смертельного ворога. Те, що для західних українців є цілком оче-
видним: що конфлікт на Сході – це «загарбницька війна Росії 
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проти України» (75% згодні з цією думкою), для жителів Сходу це 
насамперед «громадянський конфлікт між проукраїнськи і проро-
сійськи налаштованими жителями України» (20%) або ж і зовсім 
параноїдальна «боротьба між Росією і США за сфери впливу, що 
ведеться на території України» (30%). (Ще 18% не змогли відповісти, 
хоча в умовах зовнішньої агресії така позиція є всього лише ухи-
лянням від неприємної правди, руйнівної для самих підвалин 
«східнослов’янської» ідентичності, у якій міфологізованій Росії 
відведено роль головного «Свого»). Відповідно й відповідальність 
за російсько-український конфлікт лише третина жителів Сходу 
готова покласти передусім на Росію, тимчасом як 17% вважають 
винною передусім Україну і ще 36% – «обидві країни однаковою 
мірою» [4, c. 50–51]. На Заході вважають винною передусім Росію 
(68%), хоча й на обидві країни покладає вину досить велика 
кількість опитаних (22%), – що потребувало б докладнішого 
вивчення мотивацій, зокрема, щодо Галичини. 

Наведені дані показують, що й після Євромайдану та росій-
ської аґресії у Криму й на Донбасі погляди більшості галичан і 
більшості незахідних українців на принципові внутрішньо- й 
зовнішньополітичні питання залишаються досить різними. При 
цьому найбільша відмінність помітна саме у тих питаннях, які 
пов’язані з певним типом національної ідентичності – «центрально-
європейським», що домінує в Галичині й переважає на Заході 
України, та «східнослов’янським», що переважає у Центрі і 
домінує на Півдні та Сході. Ця відмінність, однак, полягає не в 
кардинально інших поглядах, а насамперед у кардинально 
іншому рівні амбівалентності – мінімальному в Галичині і 
дедалі вищому у міру просування від Центру на Південь і Схід, 
аж до Донбасу, де погляди стають справді кардинально 
протилежними. Це підтверджує гіпотезу С. Шульмана та інших 
дослідників про наявність в Україні двох різних типів укра-
їнської національної ідентичності, але не дає підстав вважати 
їх двома різними і окремими національними ідентичностями, 
оскільки в обох випадках український патріотизм, українська 
нація та держава залишаються підставовими цінностями для 
абсолютної більшості респондентів у всіх регіонах та мовно-
етнічних групах [28, c. 7–8, 11, 13, 17]. 
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Ціннісні настанови та політичний вибір 
«Національний», тобто націоцентричний погляд на світ, прита-

манний більшості галичан і характерний загалом для більшості 
європейських народів, зумовлює не лише їхні внутрішньо- й 
зовнішньополітичні орієнтації, роблячи їх набагато чіткішими 
й однозначнішими, ніж у більшості жителів незахідних областей, 
він впливає також непрямим чином на цілу низку ціннісних 
настанов, які не стосуються ані геополітики, ані мовно-культурних 
чи етносимволічних преференцій. Ідеться насамперед про такі 
категорії, як політичний та економічний лібералізм, демократія, 
підставові права й свободи, законослухняність, моральні прин-
ципи – як у сенсі нормативних уявлень, так і готовості їх 
дотримуватись і обстоювати, тощо. 

Річ у тім, що національна ідентичність, за самим своїм визна-
ченням, передбачає самоототожнення особи зі «своєю» спільнотою, 
її символами, цінностями, історією, територією, культурою, держав-
ними та правовими інституціями, політичними та економічними 
інтересами [29, c. 18–27]. А отже, й передбачає певне уявлення про 
ідеальний/ідеалізований образ тієї спільноти та, відповідно, про 
нормативні цінності, які кожна особа визнає за «свої» й намагається 
тою чи тою мірою засвоїти в процесі самоідентифікації. 

У випадку України сам процес формування «цетральноєвро-
пейського» типу національної ідентичності передбачав радикальну 
емансипацію від Росії та уявне отожнення себе з альтернативним 
культурно-цивілізаційний центром – «Європою» чи, послуговуючись 
розширеною метафорою, «Заходом». Своєю чергою, це означало 
також ототожнення з певною системою цінностей, – зокрема (чи 
навіть насамперед) тих, котрі начебто притаманні Заходу і не прита-
манні Росії [16, c. 69, 82]. У радянські часи ця стратегія символічного 
і дискурсивного самоототожнення характерна для всіх народів 
Центрально-Східної Європи, що опинилися під російською/радян-
ською окупацією, включно з прибалтами та західними українцями. 
(Див. своєрідний маніфест цієї позиції – гучну статтю Мілана 
Кундери «Трагедія Центральної Європи», опубліковану 1975 року 
на Заході й перекладену відразу ж багатьма мовами) [30]. 

В Україні поза Галичиною ця стратегія не набула значного 
поширення – не лише через жорстку репресивність царського та, 
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особливо, більшовицького режимів, а й через утвердження тут 
протягом двох століть цілком іншого типу української ідентич-
ності, означеного вище як «східнослов’янський». Цей тип ідентич-
ності передбачав самоотожнення не лише з Україною, а й із ширшим 
православно-східнослов’янським, а згодом з радянським світом, 
тобто був справді інклюзивним і неконфронтаційним щодо супра-
національної імперської ідентичності. Така самоідентифікація, 
зрозуміло, полегшує сприйняття імперських цінностей як своїх і 
суттєво ускладнює сприйняття західних, особливо тих, які імперія 
проголошує чужими або й ворожими [16, c. 69–70, 83]. 

Можемо припустити, отже, що галичани з їхньою переважно 
«центральноєвропейською» ідентичністю виявляють більшу при-
хильність до нормативних цінностей сучасного Заходу, ніж жителі 
тих реґіонів, де переважає українська ідентичність «східнослов’ян-
ського» типу. Водночас мусимо пам’ятати, що самоідентифікація з 
Заходом мала в українських умовах великою мірою вимушений 
характер, оскільки зумовлювалася імперським тиском та загрозою 
асиміляції. Вона часто залишалася суто декларативною – таким собі 
показовим політико-ідеологічним жестом, не підкріпленим ані глиб-
шим засвоєнням західних ліберально-демократичних норм та 
правових засад, ані, тим більше, їхнім послідовним утіленням. 

Тому в питаннях, які не стосуються безпосередньо «націо-
нального» погляду на світ (питань мови, культури, історії, геополі-
тичних орієнтацій), відмінність між галичанами й жителями інших, 
незахідних реґіонів не повинна бути аж надто великою. По-перше, 
тому що в обох випадках маємо справу з подібною східноєвропей-
ською політичною і правовою культурою, яка істотно відрізняється 
від західної [31]. А по-друге, тому що й Галичина зазнала у повоєнні 
роки значної совєтизації, не кажучи вже про спільний розвиток з 
усіма областями в олігархічній, неправовій, корумпованій державі 
протягом останніх десятиріч. 

Соціологічні опитування загалом підтверджують ці припущення. 
Так, наприклад, прихильність до демократії у Західній Україні (56%) 
дещо вища, ніж по Україні загалом (51%), натомість прихильність 
до авторитаризму абсолютно та сама – 18%. Це випливає з відпові-
дей на запитання, чи «демократія є найбільш бажаним типом держав-
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ного устрою для України», а чи «за певних обставин авторитарний 
режим кращим». Опитування проводилося у грудні 2015, тобто у 
стані неоголошеної війни з Росією, котра, ймовірно, дещо підви-
щила популярність авторитарної опції (оскільки у стані війни 
обмеження певних демократичних свобод видається загалом виправ-
даним). А проте й перед війною ставлення українців до демократії 
та авторитаризму було подібним: у квітні 2012, за даними того ж 
таки Центру Разумкова, демократичну опцію підтримували тих 
самих 51% опитаних, авторитарну – 20% [4, с. 31]. 

Інша полстерська фірма – соціологічна група «Рейтинг» – 
сформулювала у травні 2013 своє запитання дещо інакше: «Як ви 
вважаєте, Україні скоріше не вистачає демократії чи «сильної 
руки»?». Лише 26% по Україні відповіли, що не вистачає демо-
кратії, натомість 59% висловилися на користь «сильної руки». У 
Західній Україні прихильників демократії виявилося дещо 
більше – 34%, а проте й тут прихильники «сильної руки» (51%) 
переважили [32, с. 7]. Нагадаємо, що опитування проводилося в 
момент чи не найбільшої узурпації влади режимом Віктора Януковича. 
Схоже, що більшість українців, включно з західними, приймає демо-
кратію на нормативному рівні, проте не вірить у її дієвість в укра-
їнських умовах і тому підтримує «сильну руку» як ілюзорну 
панацею від дисфункціональної «української» демократії, що 
деградує в хаос і беззаконня. 

Натомість підтримка свободи слова проти цензури є серед 
західних українців значно вищою (64% versus 13%), ніж по Україні 
в цілому (42% versus 26%). І те саме стосується прихильності до 
ринкової економіки на противагу плановій: 63% versus 19% у 
Західній Україні, та 50% versus 33% по Україні в цілому [32, с. 10, 13]. 

Можна сказати, що Західна Україна й, зокрема, Галичина 
дещо ліберальніші, ніж Україна загалом. Проте слід пам’ятати, що 
ця ліберальність є вельми відносною: вона проявляється на тлі 
досить неліберального українського суспільства, більш призвичаєного 
до охлократичного, ніж ліберального різновиду демократії. Так, в 
одному з опитувань лише 39% погодилися з твердженням, що «всі 
соціальні проблеми мають розв’язуватися з урахуванням інтересів 
меншості, потрібно знаходити компроміс між інтересами різних 
суспільних груп». Натомість 52% заявили, що «всі соціальні 
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проблеми мають розв’язуватися на користь більшості громадян, а 
не меншості» [33]. 

На пряме запитання соціологів про прихильність до тої чи тої 
ідеології лише 12% західноукраїнських респондентів назвали себе 
симпатиками лібералізму – що виявилось, однак, удвічі і навіть 
утричі вищим показником, ніж в інших реґіонах, де прихильність 
до лібералізму зголосили лише 4–6% опитаних. Тим часом против-
ників лібералізму скрізь виявилося більше, в тому числі й на 
Заході (21%). Тут, щоправда, альтернативою ліберальній ідеології 
респонденти назвали ідеологію націонал-демократичну (51%) та 
християнсько-демократичну (37%), тобто вибрали опцію помірно-
консервативну, правоцентристську. І лише 17% зголосилися при-
хильниками націонал-радикалів, тобто вибрали опцію програмово 
антиліберальну. На Сході тим часом антиліберальну опцію (в 
даному випадку комуністичну) обрали 26%, а на Півдні (тоді ще 
з Кримом) – 37% [34]. 

Щоправда, на виборах ця антиліберальна орієнтація ретран-
слювалася не так у підтримку Компартії, як у підтримку іншої 
авторитарної сили – Партії реґіонів. Це зумовилося цілою низкою 
чинників – як структурних (соціокультурних, владно-адміністра-
тивних, соціально-економічних), так і ситуаційних («політтехноло-
гічних»). У Галичині саме ситуаційні, політтехнологічні чинники 
дали змогу неліберальній, сутнісно антиєвропейській партії «Свобода» 
здобути на місцевих виборах 2010 року та парламентських 2012-го 
значно більше голосів, ніж вони могли сподіватися від доволі 
обмеженої (17%) кількості симпатиків націонал-радикалізму. 
Вирішальними тут виявилися три чинники: 

– по-перше, антиукраїнська, з погляду галичан, політика 
уряду Віктора Януковича, його наступ на українську мову, 
культуру та ідентичність, а також гадана здача національних 
інтересів Росії; 

– по-друге, самодискредитація традиційно популярних у Гали-
чині націонал-демократів ганебними міжусобицями та загальною 
неефективністю і, як наслідок, потреба чимось заповнити раптово 
посталий політичний вакуум; 

– і, по-третє, вміле політтехнологічне заповнення цього вакууму 
марґінальною політичною силою, яка несподівано отримала загадкову 
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підтримку від олігархічних проурядових мас-медій та ще загадко-
віше фінансування для своїх виборчих кампаній. 

Радянська ментальність притаманна жителям Західної України 
майже тією самою мірою, що й жителям інших реґіонів. Це стосується, 
наприклад, суто радянського патерналізму, що проявляється, зокрема, 
у підтримці тези «краще жити в суспільстві, де все регламентує 
держава, але немає надмірної соціальної нерівності». Загалом по 
Україні з цим згодні 48% опитаних, у Західній Україні – 44%. З 
протилежною тезою – «краще жити в суспільстві індивідуальної 
свободи, де кожен відповідає і піклується сам за себе» – по Україні 
в цілому погоджуються 35%, у Західній Україні – 40% [4, c. 32]. Не 
вирізняється Західний реґіон і якимось істотно нижчим рівнем 
корупції (тут ідеться не про її суб’єктивне сприйняття, а саме про 
реальну участь у корупційних діях). За індексом зіткнення з 
корупцією (хабарі на вимогу) всі три галицькі області розташовані 
дещо нижче від середньоукраїнського рівня, за показником непотизму 
(використання особистих зв’язків) – дещо вище, проте в обох 
випадках їхні показники далекі від взірцевого [35, c. 50–51]. 

Те саме стосується й міжетнічної толерантності, – наскільки 
про неї можна судити з відповідей на два запитання: «З представ-
никами яких національностей Ви хотіли б жити по сусідству?» – і, 
навпаки, з ким не хотіли б? В обох випадках західноукраїнські 
показники дещо гірші від загальноукраїнських, тобто можемо 
припустити, що націоцентричний погляд переважає тут над лібе-
ральним [4, с. 41]. Хоча варто враховувати, певно, й інший чинник: 
практично всі меншинні групи в Західній Україні зберігають свій 
етнічний характер, тобто є суспільно видимими, тимчасом як в 
інших реґіонах вони здебільшого асимільовані і тому непомітні: 
якщо вони і є, то не сприймаються як «інші», радше – як «свої», 
радянські й російськомовні. Тому це опитування може бути 
підтвердженням дещо нижчої толерантності західних українців 
порівняно з іншими європейськими народами, проте воно нічого 
реально не каже про їхню вищу чи нижчу толерантність порівняно 
з жителями інших реґіонів, де меншини є чистою соціологічною 
абстракцією. 

Власне, ставлення жителів Криму до реальних, тобто видимих 
меншин (кримських татар чи україномовних українців), або 
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жителів Одеси до молдаван (чи тих-таки україномовців) не виказує 
жодної толерантності, скоріш навпаки – спростовує давній совєт-
ський міф про нібито «інтернаціональний» (чи, як тепер кажуть, 
«космополітичний») характер реґіону. Зіставлення львівського 
опитування 2007 року з загальноукраїнським 2006-го теж дає 
досить амбівалентний результат: львів’яни (за шкалою Боґардуса) 
виявляють дещо вищу від «середньоукраїнської» соціальну 
дистанцію до росіян та російськомовних українців, зате істотно 
меншу – до поляків, євреїв та африканців [36, c 68]. 

Тим часом західні українці справді переважають жителів 
інших реґіонів у політичній активності, зокрема, у рівні виборчої 
мобілізації, але й ця перевага не настільки велика, щоб засвідчити 
істотно вищий рівень громадянської (саме громадянської, а не лише 
суто національної/націоцентричної) свідомості. Те саме стосується 
і їхнього зацікавлення політикою: дуже цікавляться нею 11% 
опитаних західноукраїнців – стільки ж приблизно, скільки й загалом 
по Україні (12% – головно за рахунок прифронтового Сходу й 
Донбасу). Зовсім не цікавиться – 18%, тобто лише на три відсотки 
менше, ніж у цілому по Україні [4, c. 53]. 

Відповідальніше ставлення західних українців до виборчого 
процесу, а отже, й до політики загалом, виразніше виявляється у 
їхньому категоричному небажанні продавати свої голоси на виборах. 
Лише 10% із них висловили таку готовість тою чи тою мірою – 
вдвічі менше, ніж на Півдні (23%) чи Сході (19%), натомість 80% 
рішуче таку можливість відкинули (на Півдні та Сході ці показники, 
відповідно, – 65% та 67%). Так само осудливо (73%) ставляться 
західні українці до практики підкупу виборців подарунками. В 
інших реґіонах ставлення поблажливіше: категорично засуджують 
таку практику 57% респондентів у Центрі, 56% на Півдні, 48% на 
Сході. Втім, пряме схвалення такої практики тут теж незначне – 
від 5% у Центрі до 9% на Сході. Натомість третина займає «ней-
тральну» (а по суті, цинічну) позицію: «допомогу візьму, але на 
моє голосування це не вплине» (31–36%) [37]. Попри справді значну 
різницю між Заходом та іншими українськими реґіонами в цьому 
питанні без докладнішого дослідження важко сказати, чи маємо 
тут справу з мотивацією правовою, a чи суто політичною. Тобто – 
чи західноукраїнські виборці, відкидаючи підкуп, керуються насам-
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перед європейською нормативністю (законослухняністю), а чи суто 
національною/націоцентричною прагматикою (бажанням підтри-
мати «своїх» у скрутній внутрішньо- й зовнішньополітичній ситуації). 

Підсумовуючи, можемо сказати, що ціннісні орієнтації західних 
українців і, зокрема, галичан є в основному близькими до орієнтацій 
жителів інших реґіонів, за винятком тих питань, які безпосередньо 
стосуються двох різних типів національної ідентичності, її симво-
лічного вираження та практичного втілення у внутрішній і 
зовнішній політиці. 

 
Сприйняття Галичини жителями інших реґіонів 

Попри те, що дослідники й публіцисти досить часто відзнача-
ють глибоку совєтизованість Галичини, і в цьому сенсі її подібність 
за багатьма параметрами (правова свідомість, соціальний капітал, 
патерналізм та антилібералізм) до решти краю є вирішальною, однак 
виявляється інший тип національної ідентичності, котрий, власне, 
й формує уявлення багатьох про Західну Україну й, особливо 
Галичину, як засадничо «іншу». Така пріоритезація ідентичнісного 
параметра (те, що професор Грицак назвав «національними 
окулярами») має справді вагомі підстави. Бо хоч люди й справді в 
усіх регіонах значно більше переймаються соціально-економічними, 
а не національно-політичними проблемами, все ж, як слушно 
зазначає соціолог Віталій Хмелько, «те, кому саме люди довіряють 
розв’язання соціальних та економічних проблем, залежить не від 
відмінностей у тонкощах соціальних і економічних програм», а від 
ідентичнісних настанов та орієнтацій, що їх «політики демонстру-
ють перед виборцями» [38]. 

Тому, хоч би скільки ми говорили про неістотність національної 
ідентичності для більшості українців і закликали зосередитися, 
натомість, на важливіших проблемах, ухилитися від цієї проблема-
тики нам не вдасться. По-перше, тому, що сучасний світ є світом 
націй-держав, які пріоритезують у тій чи тій формі саме національну 
ідентичність. По-друге, Україна як молода держава просто змушена 
визначати свої ідентичнісні параметри, а отже, й робити їх предметом 
публічного обговорення – на відміну від старіших держав, де ці 
параметри в основному вже визначені і передаються у спадок 
(репродукуються) за посередництва так званого «банального» (і 
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тому не надто помітного) націоналізму. По-третє, Україна успад-
кувала не дві різні національні ідентичності, а два різні типи тієї 
самої національної ідентичності, – що викликає не лише суто нау-
ковий інтерес до доволі рідкісного явища, а й провокує різноманітні 
спекуляції на цю тему та маніпулятивно інструменталізується у 
політичних цілях [39, с. 14]. По-четверте, національна ідентичність 
є набагато помітнішою від усіх інших; вона надзвичайно активно 
маніфестує себе на різних рівнях і в різних формах, головно 
символічних, – достоту як свого часу найпомітнішою і найважли-
вішою була ідентичність конфесійна. 

А головне – істотні відмінності між Сходом і Заходом не є, на 
жаль, вигадкою політичних спекулянтів та маніпуляторів. Вони 
об’єктивно існують і виразно усвідомлюються більшістю громадян 
України, хоча й по-різному оцінюються та інтерпретуються. 

Десять років тому Центр Разумкова попросив респондентів 
оцінити гадану близькість між жителями різних реґіонів України, 
включно з їхнім власним, а також із громадянами деяких сусідніх 
країн. Питання звучало так: «Наскільки близькі або різні культури, 
традиції і (nota bene!) погляди наведених груп?» Лише жителі 
Західної України визнали жителів інших українських реґіонів 
ближчими собі, ніж громадян Росії. Жителі Центру визнали росіян 
дещо ближчими, ніж західних українців; а жителі Півдня та Сходу 
визнали свою більшу спорідненість не лише з росіянами, а й з 
білорусами, поставивши їх значно вище, ніж жителів Західної 
України та на одному рівні – з жителями Центру [17, c. 12]. 

Задекларована близькість до білорусів видається нам тут над-
звичайно важливою і показовою, оскільки засвідчує силу й впли-
вовість міфу про православно-східнослов’янську єдність та триє-
дину братерську українсько-російсько-білоруську спільноту. Укра-
їнці занадто мало знають реальну Білорусь і живих білорусів, аби 
компетентно судити про яку-небудь конкретну близькість. Проте 
глибоко інтерналізований міф накидає їм уявлення про цю близь-
кість, – достоту так само, як і про віртуальну близькість із росіянами. 
Реальна близькість не має тут значення, важливішою є близькість 
уявна і нормативна. 

Новіше опитування, проведене тим самим Центром за подібною 
анкетою у грудні 2015, не виявило змін у загальній ієрархії настанов, 
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хоча уявна дистанція між реґіонами дещо зменшилася (що зумов-
лено, скоріш за все, відсутністю у новішому анкетуванні респон-
дентів із Криму та окупованої частини Донбасу). Як і десять років 
тому, лише західні українці вважають жителів інших реґіонів для 
себе ближчими, ніж громадян Росії (щоправда, тепер уже без Криму 
й Донбасу). Ця близькість, однак, зумовлена радше зниженням 
рейтинґу Росії, ніж підвищенням рейтинґу інших реґіонів (під цим 
оглядом обвал рейтинґу Донбасу і Криму – нижче навіть від 
російського – досить показовий). Для жителів Центру, щоправда, 
західні українці, включно із галичанами, виявилися цього разу 
дещо ближчими, ніж громадяни Росії (хоча й незначно: 3,3–3,2 
бала супроти 3,1). Натомість на Півдні і Сході громадяни Росії 
сприймаються й далі як значно ближчі, ніж західні українці, та, 
особливо, галичани: 4,1–4,2 бала супроти 2,5–2,7 [4, с. 37]. 

Реальна Росія, однак, істотно відрізняється від уявної, навіяної 
міфом про східнослов’янське братерство, а тому, попри проросій-
ські начебто настанови, ані на Півдні, ані Сході не помітно значного 
бажання від’єднатися від культурно і світоглядно «далеких» галичан і 
приєднатися до значно «ближчих» (начебто) росіян. Соціологічні 
опитування показують, що в жодному реґіоні України (за винятком 
Донбасу) кількість охочих приєднати свій реґіон до «іншої держави» 
не перевищує одного відсотка, і подібно мізерною скрізь (крім 
Донбасу) є кількість «сепаратистів», які хотіли б для свого реґіону 
незалежності: навіть на Півдні та Сході їх менше двох відсотків [18]. 

Значно більше охочих в усіх реґіонах побачити Україну без 
Донбасу (від 10% на Півдні та Сході до 5% у Галичині), а також – 
позбутись Галичини як, імовірно, ще одного збурювача загально-
українського спокою (тепер уже в його ідилічній «східнослов’ян-
ській» формі): на Півдні цю ідею підтримує 10%, на Сході 8%, на 
Донбасі 17%, натомість у самій Галичині – лише піввідсотка [18]. 

Українці, як бачимо, чітко усвідомлюють наявні реґіональні 
відмінності, а проте це усвідомлення ніде, поза Донбасом, не 
ретранслюється у сепаратистські настрої. Війна на Донбасі дещо 
похитнула упевненість українців у міжреґіональній єдності: у 2007 
році 66% відповідали заперечно на запитання «чи існують між і 
західними і східними реґіонами настільки глибокі політичні проти-
річчя, мовні та культурні відмінності, економічні диспропорції, що 
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в перспективі вони можуть роз’єднатися і створити свої власні 
держави або увійти до складу інших держав?» Лише 19% погоджу-
валося тоді з цією тезою. Сьогодні співвідношення між оптимістами 
і скептиками скромніше: не погоджується з наведеним тверджен-
ням 52%, погоджується – 28%. Причому цікаво, що і на Заході, і на 
Сході (без Донбасу) відсоток оптимістів однаковий – 57%, хоча 
скептиків на Сході трохи більше – 30% (на Заході – 26%). І тільки 
на Півдні з наведеною тезою погоджується приблизно однакова 
кількість опитаних: 35% проти 34% [4, с.45]. 

А проте навіть визнаючи загрозу розколу відносно високою, 
більшість респондентів відкидає тезу про те, що «відмінності куль-
тури, мови, історичної спадщини, зовнішньополітичних орієнтацій 
західних і східних українців настільки великі, що їх можна вважати 
двома різними народами». На Заході з цим не погоджується 61%, у 
Центрі 62%, на Сході 59%, і лише на Півдні й Донбасі цей показник 
дещо нижчий (43–49%) – за рахунок значно більшої кількості тих, 
кому «важко відповісти» (24–23%) [4, с. 45]. 

Зрозуміло, що за наявності справді істотних ідентичнісних 
відмінностей і готовості багатьох (близько четвертини населення) 
інтерпретувати їх як відмінності між двома різними народами 
зростає спокуса для різних внутрішніх і зовнішніх політичних сил 
інтрументалізувати ці об’єктивні відмінності та пов’язані з ними 
суб’єктивні відчуття для своїх партикулярних цілей. Можливість 
розколу, тобто від’єднання тих чи тих реґіонів, яку вважає досить 
вірогідною 28% населення, перетворюється, таким чином, на цілком 
бажану і досяжну мету для одних і водночас на цілком реальну 
загрозу, якої конче треба уникнути, для інших. 

Утім, фізичний, державно-територіальний розкол є бажаною 
метою переважно для московських політиків, тимчасом як для їхніх 
українських союзників важливішою і бажанішою метою є розкол 
суто психологічний. Іншування Галичини підпорядковане тут меті її 
політичної ізоляції, компрометації тих цінностей, які вона уособлює, 
й тих політичних сил, які вона підтримує. Демонізація Галичини в 
цьому дискурсі – як реґіону начебто гіпернаціоналістичного й 
фашизоїдного – утверджує й леґітимізує альтернативну нормальність 
справді фашизоїдного, українофобського режиму в Москві та його 
різноманітних політико-ідеологічних двійників в Україні. 
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Щоправда, як покажемо далі, іншування Галичини може 
відбуватися також зі знаком плюс у дискурсивних рамках так 
званого «галицького сепаратизму», – неодмінно поєднуючись із 
неґативним іншуванням решти України, особливо Донбасу. Попри 
те, що цей дискурс є загалом марґінальним і практично нечутним 
поза межами вузьких інтеліґентських кіл, він належить усе ж далеко 
не марґінальним постатям, і вже з цієї причини заслуговує на увагу. 
Тим більше, що за певних обставин і деякі марґінальні дискурси 
набувають раптового і стрімкого поширення. 

І, насамкінець, ми спробуємо проаналізувати також дискурс 
«соборницький», найпоширеніший поки що в Галичині і загалом 
конструктивний. Хоч подеколи він применшує серйозність наявних 
проблем або ж пропонує суто волюнтаристські рецепти їх розв’я-
зання, проте основний його пафос спрямований на вироблення 
спільної моделі громадянської самоідентифікації, більш-менш 
прийнятної для носіїв обох різновидів української ідентичності. 

 
Демонізація Галичини 

Демонізація Галичини (і, взагалі, Західної України) є частиною 
ширшого українофобського наративу, основні елементи якого були 
вироблені ще в ХІХ столітті – від Віссаріона Бєлінського до Петра 
Струве – як своєрідна реакція імперських інтелектуальних еліт на 
становлення українського національного руху. Дуже стисло ці 
елементи можна окреслити як (а) заперечення існування української 
нації як істотно відмінної й окремої від росіян; (б) представлення 
всього українського національного проекту як виключно закордонної 
(і, звісно, ворожої щодо Росії) інтриґи; (в) дискредитація (і репре-
сування) всіх прихильників цього проекту як чужоземних аґентів 
або ж розумових девіантів. 

У радянському наративі ці елементи зазнали певної модифікації: 
замість цілковитого заперечення України і українців, було запро-
ваджено їхній принижувальний образ як «молодшого брата» 
(«майже один народ»); відповідно, два інші елементи були пере-
застосовані не до всіх українців, а лише до «неправильних», тобто 
тих, хто вперто не згоджувався ані з роллю «молодшого брата», 
ані з формулою «майже один народ». А що в Західній Україні й, 
особливо, в Галичині таких незгодних виявилось досить багато, 
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совєти мусили певним чином зареаґувати на цю галицьку нетиповість 
і непіддатливість русифікаційним зусиллям імперського центру. 
Перебування Галичини аж до Другої світової війни поза впливом 
Російської й, згодом, Совєтської імперій підказувало шукати 
причини тамтешньої нетиповості у надто тривалих ворожих – 
антиросійських та антирадянських – впливах. В офіційному дискурсі 
про це говорилося стримано – як про залишки старого світогляду 
та буржуазно-націоналістичні пережитки. Натомість у нашіптуваній 
пропаґанді, поширюваній спецслужбами, Галичина прямо змальо-
вувалась як кубло націоналістів, нацистських недобитків і банде-
рівських різунів, котрі тільки й чекають сприятливої нагоди, щоб 
загнати ножа у спину радянській владі, дарма що вона «дала їм усе» – 
освіту, культуру, добробут і, звісно, свободу від пансько-польського 
та попівсько-уніатського гніту. 

Саме цей, суто кадебістський, різновид антиукраїнського нара-
тиву бурхливо розвинувся у 2000-х і в путінській Росії, наляканій 
«помаранчевою революцією», і в багатьох українських виданнях 
та середовищах, зорієтованих на Москву і Москвою спосорованих. 
Усі елементи цього наративу можна легко догледіти в писаннях 
Дмитра Табачника, одного з чільних ідеологів кремлівської «чорної 
сотні» в Україні та, за іронією долі, свого часу міністра освіти 
ненависної йому держави [40]. 

По-перше, класична імперська теза про українців і росіян як 
«один народ» («украинцы не просто НАШИ, они часть нас самих 
и, в конце концов, МЫ сами», за висловом російського філософа-
неофашиста Алєксандра Дуґіна [41]) зазнає у місцевій, малоросійській 
версії певної модифікації. На перший план виходить прислівник 
«майже», зміст якого залишається вельми розпливчатим і тому над-
звичайно зручним для маніпулятивного використання у найрізно-
манітніших ситуаціях. (Прикметно, що формула «майже один народ» 
застосовується лише до українців та росіян, але не до українців і 
білорусів, хоча об’єктивно – з огляду на спільну історію, етнічну 
та мовно-культурну близькість – для такого зіставлення є значно 
більше підстав. Причина проста: у наполегливому підкреслюванні 
українсько-білоруської близькості немає особливої – пропаґандист-
ської, політико-ідеологічної – потреби). В українсько-російському 
ж випадку прислівник «майже» відіграє зовсім іншу роль, ніж, 
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скажімо, в гіпотетичній формулі «американці й канадці – це майже 
один народ». Чи, так само, – «німці й голландці», або «шведи й 
норвежці» тощо. Тут він виражає не просто етнічну чи іншу спорід-
неність двох народів, а їхню примордіальну, генетично-метафізичну 
єдність, майже тотожність – «нерозривний зв’язок», у неосовєтських 
термінах Д. Табачника, – зв’язок, піднесений до рівня «основопо-
ложних життєвих цінностей» [40]. Відповідно, й новочасна категорія 
національної ідентичності втрачає у цьому контексті раціональний, 
конкретно-історичний сенс і заступається ідентичністю «православно-
слов’янскою» – суто сакральною і майже містичною. 

Але оскільки значна (і дедалі більша) частина українців у цю 
модель не вписується, то українофобський дискурс задля узгод-
ження життєвої емпірії зі своїм умоглядним конструктом вдається 
до подвійної редукції. По-перше, оголошує всіх «неправильних», 
тобто незгідних із примордіальною «єдністю» українців девіантами, 
марґінальними, незалежно від їхньої реальної чисельності. І, по-
друге, запаковує всіх цих девіантів у географічні рамки Галичини 
(чи, ширше, Західної України), незалежно від їхнього реального 
місця проживання, походження чи, взагалі, якого-небудь зв’язку з 
Галичиною (як це було, наприклад, у випадку Віктора Ющенка). 

Другий елемент українофобського наративу не зазнав, порів-
няно з ХІХ століттям, істотних змін, якщо не брати до уваги появу 
на геополітичному обрії нового гравця – Америки, що нібито на пару 
з тими ж таки поляками працює над просуванням апріорі штучного 
українського проекту як засадничо антиросійського. А також – помітно 
побільшало огульної ненависті до Галичини й галичан, пов’язаної, 
ймовірно, з усвідомленням остаточного відпадання цього реґіону 
від «русского мира». В ХІХ столітті його ідеологи ще плекали 
надії на відродження «Галичини православної, що живе єдністю з 
Великою Україною». Сьогодні ж їм зі смутком доводиться визнати, 
що та чудова, міфічна Галичина «незворотно залишилася в минулому»: 
«Многовековой человеконенавистнический эксперимент, проводимый 
Польшей, Австро-Венгрией, Третьим рейхом по превращению Гали-
чины в антирусский, антиправославный и в конечном счете анти-
украинский плацдарм, удался. Антирусскость и антиукраинскость 
идеологии, навязанной Галичине извне, с помощью выращенной 
«пятой колонны», составляет основу для дальнейшего наступления 
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и ее перенесения на Великую Украину... Расширить плацдарм до 
границ России невозможно без разрушения глубинного народного 
менталитета и стирания, даже ампутации исторической памяти, в 
чем зомбированная Галичина призвана сыграть ключевую роль» [40]. 

Якщо в традиційному імперському дискурсі – і за царських 
часів, і за більшовицьких – галичан хоч і визнавали зараженими 
вірусом націоналізму («мазепинства»), а все ж вважали більш-менш 
виліковними, то сьогодні рубікон уже, здається, перейдено й основна 
риторична стратегія полягає не в тому, щоб галичан якось до 
«русского мира» наблизити, а навпаки, – щоб якомога від решти 
України відсепарувати: «За багато років перебування під владою 
абсолютно чужих – ментально, національно і релігійно – держав 
на Західній Україні сформувався зовсім інший психотип людини... 
Галичани практично не мають нічого спільного з народом Великої 
України ні в ментальному, ні в конфесійному, ні в лінгвістичному, 
ні в політичному плані... Мусимо визнати, що йде боротьба між рим-
сько-уніатсько-галіційським і російсько-православним етносами» [42]. 

Демонізована Галичина, цей «печерний заповідник націоналізму», 
у термінах Д. Табачника, стає головним об’єктом дискурсивного 
іншування – на противагу ідеалізованій Великій Україні, «население 
которой (на думку того ж автора) никогда не отказывалось от 
исторического украинско-русского единства». Галичани не просто 
«зомбовані» націонал-радикали, заражені ідеями «русофобии, 
ксенофобии, зоологического национализма». Вони ще й виконавці 
підступної місії, покладеної на них «вашинґтонським обкомом». 
«Преданные марионетки, – пояснює Д. Табачник, – нужны новым 
хозяевам в качестве «крестоносцев», готовых, ни перед чем не 
останавливаясь, «перекрестить» Украину в эрзацрелигию атланти-
ческого глобализма и направить ее против одноверной единокровной 
славянской России» [40]. Якщо їх не зупинити, застерігає автор, 
«то нас чекає така ж сумна доля, як вмираючу на наших очах 
цивілізацію, що виникла спочатку на фундаменті християнства, а 
закінчується забороною християнської символіки, пропагандою 
содомії, евтаназії та ювенальним руйнуванням інституту сім'ї» [42]. 

Галичани стають, таким чином, учасниками грізної всесвітньої 
змови, спрямованої проти Росії і, ширше, «православно-слов’ян-
ської» цивілізації. Як і в усіх конспіраційних теоріях, факти й 
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логічні докази заміняються тут параноїдальними твердженнями на 
кшталт: «современные прокураторы из натовских посольств 
способствуют продвижению галичанских кадров на ключевые 
должности аппарата госуправления как наиболее преданных слуг 
заокеанской империи»; «галичани захопили владу в Україні», 
«большинство органов центральной власти стали филиалами 
землячеств западных областей»; «сохранение ситуации с «правящим 
регионом» галичанских «крестоносцев», почувствоваших сладкий вкус 
власти над всей Украиной, не может продолжаться долго» [40; 42]. 

Автори таких опусів не наводять ані конкретних цифр, ані 
прізвищ, – скільки, наприклад, було в Україні за всі роки її 
незалежності президентів, прем’єр-міністрів, міністрів та їхніх 
заступників із Галичини чи бодай з усієї Західної України, де 
проживає, як-не-як, 20% населення? Галичани в подібних опусах – 
як міфічні євреї в теоріях «всесвітьої жидо-масонської змови»: 
вони маскуються й проникають скрізь, опановують ключові посади 
(«правящая галичанская элита», як пише Дмитро Табачник), і все 
це – з однією метою: «Великая Украина должна стать увеличенной 
копией Галичины» [40]. 

Безумовно, саме уявлення про українців як польську чи австро-
угорську вигадку, спрямовану проти Росії, містило в собі теорію 
змови від самого початку, тобто ще з другої половини ХІХ 
століття. Але приписування галичанам конспіративних нахилів, а 
тим більше абсолютно фіктивного, не підпертого жодними даними 
домінування в Україні, є принципово новим явищем у традиційному 
українофобському наративі. 

Його третій елемент – дискредитація всіх прихильників укра-
їнського проекту як чужоземних аґентів – набуває, таким чином, 
нового виміру: вони не просто виконують вашинґтонське замов-
лення, підриваючи дискурсивно православно-слов’янську єдність; 
вони ще й підступно, «по-жидо-масонськи», розповзаються по всій 
Україні й опановують її зсередини. 

У всьому іншому цей наратив мало чим відрізняється від 
каґебешно-совєтського. Є в ньому місце і для зловісного нагаду-
вання про «галичанських карателів» та «нацистських колаборантів», 
і для самоуповноваженої, не менш зловісної психіатричної експер-
тизи («історично обґрунтований комплекс неповноцінності, влас-
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тивий населенню західних областей України ... слід лікувати»), є 
місце й для традиційної зверхності колонізатора щодо тубільців 
(«Галичани – це лакеї, що ледь навчилися мити руки»), для 
знущання з їхньої мови (званої не інакше, як «галичанським вола-
пюком») і, звісно, для шляхетної цивілізаційної місії білої людини 
щодо невдячних дикунів: «Галичина – это самый депрессивный 
регион, который не смог бы выжить без постоянных дотаций из 
госбюджета, состоящего в основном из отчислений промышленно 
развитых юго-восточных областей (...)», «Мільйонам втікачів-
прибульців з псевдо-П’ємонту просто нічого буде їсти і ніде буде 
працювати в мегаполісі, якщо з нього підуть офіси донецьких, 
дніпропетровських, харківських, запорізьких, одеських, кримських 
та інших компаній» [40; 42]. 

Назагал, демонізація і дискредитація Галичини залишається 
важливою складовою масштабнішої стратегії: творення і підтри-
мування дискурсивними засобами певної імперської «нормальності» 
(передусім – уявлення про українців та росіян як «майже один 
народ») та відсікання як девіації й патології всього, що ту імперську 
нормальність порушує чи ставить під сумнів. 

 
«Кав’ярняні сепаратисти» 

Галицький «сепаратистський» чи, як його ще називають, 
«автономістський» наратив є у певному сенсі віддзеркаленням 
імперського – з тою лише різницею, що Галичина протиставля-
ється тут Україні зі знаком плюс, тобто саме Велика Україна є в 
цьому наративі об’єктом іншування, осміювання або й (це 
стосується головно Донбасу) демонізації. Цей наратив, на відміну 
від українофобського (чи «галичанофобського»), має досить обме-
жену історичну традицію і ще обмеженіші інституційні ресурси; 
ідеологічно він теж набагато розмитіший: єдиний спільний мотив 
у всіх його різновидах – це протиставлення «національно свідомої» 
Західної України решті краю (зредукованого подеколи до Півдня 
та Сходу або й тільки до «совкового» Криму та Донбасу). 

Що ж до «позитивної» програми нараторів, то вона окреслю-
ється досить туманно. В окремих випадках це можуть бути натяки 
на бажаність сепарації (натяки досить обережні – як з огляду на 
можливий конфлікт з кримінальним кодексом, котрий забороняє 
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сепаратистські заклики, так і, більшою мірою, на вкрай низьку 
популярність самої цієї ідеї серед населення). В інших випадках – 
згадуються різні, не надто деталізовані варіанти реґіональної авто-
номії – чи то суто галицької, чи західноукраїнської. Та найчастіше 
пропонується відокремлення не «свого», а навпаки, «чужого» 
реґіону – насамперед того ж таки Донбасу, меншою мірою Криму, 
ще меншою – усього Південного Сходу. Цю ідею ще у 2007 році 
озвучив знаний публіцист і літературний критик Олександр Бойченко 
(«Мені йдеться не про відділення кількох західних областей від 
України, а про видалення кількох безповоротно совєтизовано-
зрусифіковано-криміналізованих областей на протилежному геогра-
фічному фланзі») [43, с. 29], а через три роки, після перемоги на 
президентських виборах Віктора Януковича, повторив – зі значно 
більшим розголосом – провідний український письменник Юрій 
Андрухович: «Якщо ще колись станеться таке чудо, що в Україні 
знову переможуть, умовно кажучи, помаранчеві, то треба буде 
дати можливість Кримові й Донбасу відокремитися. Зараз вони 
цього не зроблять, бо сьогодні їхні сидять при владі в Києві» [44]. 

Попри свою позірну політичну марґіналість ці наративи заслу-
говують на увагу принаймні з двох причин. По-перше, тому, що 
самі наратори – далеко не марґінальні постаті, навпаки – досить 
часто це талановиті, а деколи й провідні письменники, публіцисти, 
публічні інтелектуали. Звинувачувати їх у бракові патріотизму чи 
співпраці з Кремлем було б нечесно, та й нерозумно. По-друге, ці 
наративи є реакцією, хай не завжди адекватною, на реальні полі-
тичні проблеми та суспільні деформації, до яких варто пригляну-
тися. За всім цим комплексом наративів стоїть насамперед невдо-
воленість тією олігархічною Україною, яка постала за роки неза-
лежності, замість омріяної «європейської», і яка багатьма сприйма-
ється як держава не лише гіперкорумпована й дисфунціональна, а й 
як «неукраїнська» чи навіть (донедавна, за врядування Януковича і 
Табачника) «антиукраїнська». Цей мотив бачимо в багатьох авторів, 
не лише галицьких, проте саме у них відокремлення «здоровішого» 
Заходу від «невиліковного» Сходу («мирне розлучення») розглядається 
як останній засіб від смертельних для національного організму недуг. 

«Ні львів’яни, ні донеччани своїй державі не довіряють, – писала 
ще в грудні 2006 року популярна львівська газета «Post-Поступ». – 
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Не довіряють, бо не сприймають наявну еклектичну державу як свою. 
І доки держава страждатиме на роздвоєння особистості, доти ні ті, ні 
інші своєю її не визнають. А страждатиме вона доти, доки в її межах 
одночасно залишатимуться Львів і Донецьк, Крути і 23 фєвраля, УПА 
і «ястрєбкі», ЄС і ЄЕП та ще сотні інших антитез... Україна нагадує 
мені дурнувате подружжя, в якому кожен має нормальні сексуальні 
стосунки на стороні і обох давно нудить від спільного ведення 
господарства, але подружжя затято продовжує взаємомучитися і не 
погоджується на розлучення... Не знаю, чи можна цей маразм назвати 
соборністю, але знаю, що в будь-якому разі нещасливе подружжя – 
це гірше, ніж двоє розлучених людей, які отримують шанс на 
здобуття нового життя і нової ідентичності» [45, с. 29]. 

Є, втім, і другий чинник, який провокує й поглиблює галицький 
«антисоборницький» ресентимент: постійні образи й приниження з 
боку проросійських політиків та публіцистів, не кажучи вже про 
безконечні атаки на «ґаліцаїв» на інтернет-форумах. Ці образи 
сприймаються тим болісніше, що лунають часто від тих, хто отримав 
найбільші зиски від української незалежності, жодним чином при 
тому до її здобуття (на відміну від галичан) не приклавшися. Всі ті 
жертви, які галичани поклали впродовж століття на вівтар «соборної» 
України, виявилися в їхніх очах неспівмірними з жалюгідними 
результатами та зневажливою, часто ворожою оцінкою, заробленою 
від співвітчизників. 

«Вітчизняний інформаційний простір дедалі наповнюється 
текстами, просякнутими нелюбов’ю до галичан», – стверджував 
наприкінці 2009 року львівський публіцист Володимир Вітков-
ський. Усе, що галичани отримали за свій патріотизм і жертов-
ність, писав він, – це «статус упослідженої й зневаженої провінції ... 
у державному проекті, що його дедалі більша кількість людей в 
цілім світі вважає абсолютно безперспективним… Ми їдемо в 
майбутнє московським потягом, причому в його останньому, 
загальному вагоні, до того ж, постійно сварячись із провідниками 
та рештою пасажирів» [46]. 

Володимир Костирко, знаний львівський художник і один із 
чільних ідеологів галицької «окремішності» (йому, зокрема, нале-
жить скандальна карикатура в газеті «Post-Поступ», де соборну 
Україну зображено як двоголову тварину, півтулуба якої – це лев, 
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а пів – свиня), саркастично відгукнувся про ірраціональне собор-
ництво галичан як різновид мазохізму: «До 1991 року галичани 
гостро відчували дві речі – злидні й русифікацію. Після 1991 року 
галичани відчувають три речі, але вже солодко: злидні, русифікацію 
та велике задоволення від незалежної України» [47, с. 242]. 

Євромайдан і зміна режиму, який багатьма (й не цілком безпід-
ставно) сприймався як антиукраїнський, звели до нуля популярність 
у Галичині «автономістських» гасел (котрі й до того не були надто 
популярними), але не ослабили – принаймні помітним чином – 
анти-«великоукраїнського» ресентименту. На це може бути кілька 
причин. По-перше, демонізація Галичини хоч і зникла з офіційного 
дискурсу, проте в соціальних мережах та на інтернет-форумах не 
лише збереглася, а й сягла небувалих, немислимих раніше масштабів. 
«Галичан, як і раніш, недолюблюють, – констатував нещодавно 
львівський публіцист Андрій Квятковський. – Не будемо уточню-
вати, хто саме (представники яких націй чи реґіонів) і за що. «Єслі 
нєту вади в кранє – вінавати галічянє» (...) Хтось публічно закидає 
галичанам фальшивий патріотизм, хтось – фальшиву побожність, 
хтось – лицемірство та фарисейство, хтось – гординю та зверхність 
до решти українців, хтось – надмірне скнарство. Останнім часом 
деякі київські мас-медіа почали ліпити перед очима всієї України 
образ галичан як найгірших в Україні сепаратистів» [48]. 

Друга вірогідна причина збереження й навіть зростання ресен-
тименту (перенесеного тепер майже виключно на Донбас) – це та 
неймовірна легкість, з якою Росії вдалось невеликими силами 
окупувати Крим і половину Луганської та Донецької областей за 
пасивного, а часто й не тільки пасивного сприяння місцевого насе-
лення. Ця подія мовби підтвердила найгірші припущення галичан 
про засадничу несумісність чи навіть ворожість цього реґіону щодо 
українського проекту – принаймні так, як вони його собі уявляють. 
Львівський журналіст, ведучий популярних дискусійних програм 
на місцевому телебаченні Остап Дроздов, озвучив це почуття 
максимально чітко: «Помирати заради населення, яке не хоче бути 
в Україні – це повне безглуздя. Тому мій заклик, можливо, когось 
шокує, але він буде таким: Юго-Восток, да свіданія» [49]. Цей арґу-
мент майже дослівно повторив ратґерський політолог Олександр 
Мотиль: «Помирати за жалюгідний шматок землі з трьома мільйо-
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нами жителів, абсолютна більшість яких ненавидить Україну й усе, 
що з нею пов’язане, – цілковите безглуздя... Найбільша іронія 
полягає якраз у тому, що вижити й реформуватися Україна може 
лише без Донбасу» [50]. 

У руслі цієї ж арґументації Олександр Бойченко порівняв 
Донбас із зараженим ґанґреною організмом: «Доки владу в Україні 
не захопив Янукович зі своїм кланом, ще можна було сподіватися, 
що Донбас – це так звана суха гангрена. Тобто, що ділянка некрозу 
не пошириться за межі самого Донбасу, який поступово відмира-
тиме і на кордоні з яким природно утвориться демаркаційний вал. 
Але в 2010 році стало зрозуміло, що наша гангрена – волога, що 
вона переходить у наступ, бактеріально інтоксикуючи всю Україну 
і загрожуючи їй смертю від сепсису. То що в цих умовах має робити 
відповідальний публіцист? Вдавати, ніби він цього всього не бачить 
і писати про те, що на Донбасі теж є хороші люди? Є. Але коли 
гангрена проґресує, кінцівку доводиться ампутувати гільйотинним 
методом, відсікаючи на випередження й частину здорових тканин. 
Інакше операція взагалі не має сенсу... Становище занадто ката-
строфічне, аби продовжувати бавитися в соборність, політкорект-
ність та інші самозаспокійливі ігри» [51]. 

І, нарешті, івано-франківський блоґер Руслан Коцаба перевів 
ці арґументи цілком у практичну площину, закликавши співгромадян 
бойкотувати незаконну, на його думку, мобілізацію. Місцевий суд 
покарав його за «перешкоджання діяльності Збройних сил України» 
трьома з половиною роками ув’язнення; справа, втім, викликала 
низку протестів з боку правозахисних організацій, зокрема Amnesty 
International, і перебуває поки що на стадії апеляції [52]. 

Третя ймовірна причина збереження галицького ресентименту – 
відсутність помітних змін у мовно-культурній політиці Києва та 
відповідних практиках: чи то на рівні уряду, де україномовність 
залишається й далі суто ритуальною, «напоказ», чи то у т.зв. «укра-
їнській» поліції та інших силових відомствах («на будь-якій із 
наших демонстрацій саме вони є силовиками», – саркастично 
написав колись про це Юрій Андрухович) [53], чи то у мас-медія, у 
рекламах, або й у практиці надання громадянства чужинцям без знання 
державної мови (річ загалом рідкісна у країнах, які себе поважають). 

Популярний львівський письменник Юрій Винничук описав 
свої київські враження за аналогією з віденськими, пригадавши, як 
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у столиці Австрії старий казах ламаною російською пояснював 
продавчині, що він хоче купити, і та ввічливо йому все показувала, 
намагаючись угадати, чого ж він хоче, а черга тим часом терпляче, 
без жодного ремствування чекала. «У Києві я почуваюся таким 
самим казахом, чужинцем. З тією лише різницею, що зі мною 
ніхто не панькається і не демонструє толерантності, коли я вперто 
говорю українською. (...) Ми з нашою українською опинилися на 
задвірках, і це вже дивує навіть іноземців» [54]. 

Тут варто зазначити, що ані Винничук, ані інші автори цього 
середовища не очікують від киян (харків’ян, одеситів тощо) 
поголовного і повсюдного розмовляння українською. Але вони 
очікують від них елементарної ввічливості, яка повинна проявлятись 
у ставленні до україномовного клієнта не меншою мірою, ніж до 
російськомовного. Поки що в Україні домінує позиція «мне так 
удобнее», хоча в цивілізованих країнах «зручніше», комфортніше 
має бути не обслузі, а таки клієнтові. Особливо якщо це номінально – 
його країна. Галичанам бракує відчуття «нормальності» за межами 
Західної України – не тому, що там розмовляють російською (це 
приватна справа кожного, у Львові теж багато хто нею розмовляє), 
а тому, що не відповідають українською навіть там, де мусили б 
це робити за етичними чи юридичними правилами. Те, що для бага-
тьох киян є дрібницею («какая разница»), для багатьох галичан є 
виявом мовно-етнічної неповаги, зверхності або й хамства. 

Наростання цього відчуження може мати для України фатальніші 
наслідки, ніж марґінальний (поки що) політичний сепаратизм. 
Провідний український письменник Тарас Прохазько висловив 
ресентимент, який може стати панівним не лише в Галичині, а й 
далеко за її межами – скрізь, де україномовні українці здатні 
відчути щось подібне: «Маю таке відчуття, що тепер відбувається 
найдивніша російсько-російсько-російська війна. Що вся ця війна – 
між різними поняттями російськості. Російські росіяни, російські 
донецькі і російські українці щось там собі мутять стосовно того, 
якою має бути російська Росія, російський Донбас, російська Україна. 
Всі ці російські українські урядовці, генерали, спецслужбісти, роз-
відники і агенти намагаються вибороти своє розуміння оновленої 
російської України. (...) Щось подібне було ... і кількасот років тому 
у Америці, коли низка війн і домовленостей стосувалася і англійців, 
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і північних американців, і південних. Лиш нікого не цікавила 
доля індіанців-аборигенів. Їх тільки розводили, використовуючи 
у всіх проектах. Наперед знаючи, що ніякої індіанської Америки 
чи американської Індіани не буде» [55]. 

 
Дискурс соборності 

«Соборницький» дискурс є панівним у Галичині, як і в усій 
Україні, а проте конфронтує він тут не так із російсько-
імперським, україно- чи галичанофобським дискурсом, як із 
«сепаратистським»/«автономістським»/«антисоборницьким»/«анти-
донбаським». З погляду галичан, російсько-імперський дискурс є 
арґументаційно нікчемним, самовикривальним і не вартим особ-
ливої уваги в реґіоні, де імунітет до московської пропаґанди 
вироблено давно і досить ґрунтовно. Натомість «автономістсь-
кий»/«антисоборницький» дискурс, дарма що ресурсно слабший, 
сприймається тут як небезпечніший, оскільки послуговується 
цілком раціональними арґументами, прийнятними чи принаймні 
переконливими для багатьох. 

«Соборницький» дискурс пропонує два типи відповідей на 
«автономістську» загрозу. Перший – радикально-націоналістич-
ний, ірраціональний за самою своєю примордіалістською суттю, 
принципово байдужий до будь-якої логічної арґументації і засно-
ваний на свого роду етнонаціональній містиці – апеляції до 
«священних» (буцімто) категорій ґрунту, крові, «національної 
ідеї», місії, божественного покликання, історичного призначення. 
Галичина в цьому дискурсі є «П’ємонтом», який повинен відіграти 
особливу роль щодо решти України – роль національного пробуд-
ження, просвітництва та політичної мобілізації. 

Структурно цей дискурс подібний до деяких різновидів росій-
ського містичного націоналізму й, у принципі, може змагатися з ним 
за душі не навернених ще в жодну націоналістичну віру україн-
ських селян. Однак проти раціональної арґументації він безсилий, 
як, утім, і раціональна арґументація – проти нього. В обох випадках 
маємо тип дискусії атеїстів з віруючими, результатом якої може 
бути в найкращому разі визнання права кожної сторони на незгоду, 
в гіршому (і типовішому) – оскарження опонента у глупоті чи в 
якихось прихованих недоброчесних намірах. 
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Другий тип «соборницьких» відповідей «автономістам» має 
цілком раціональний характер і в цьому сенсі може бути об’єктом 
не тільки аналізу, а й діалогу. Основні його арґументи навів ще у 
2010 році Ярослав Грицак, розглядаючи різні українські національні 
проекти, в тому числі й варіант так званої «обкраяної України», тобто 
України без Галичини або ж без Криму й Донбасу. Найсерйозні-
шим виглядає перший з наведених ним арґументів: в Україні немає 
поки що жодної політичної сили, яка взялася б галицький сепара-
тистський проект реалізовувати. Його речники не мають ані кон-
кретної програми дій, ані навіть консенсусу щодо того, в яких 
межах цей проект мав би втілюватися: чи тільки у межах Галичини, 
чи всієї Західної України, чи України без Дикого Поля, чи без 
Криму й Донбасу, а чи лише без окупованої частини Донецької та 
Луганської областей. «Поки так є, – пише професор Грицак, – тобто 
поки «галицький» чи «донецький» сепаратизм залишається  акаде-
мічним чи «кав’ярняним»,  його можна не брати до уваги» [56]. 
(Донецький сепаратизм, щоправда, завдяки російській інтервенції, 
перестав в останні роки бути «кав’ярняним» чи, пак, номенклатурно-
олігархічним, – але це тема для окремої розмови). 

Другий (за важливістю, хоч за порядком – третій) арґумент 
професора Грицака стосується браку не те що масової, а й узагалі 
будь-якої підтримки для цього проекту – і в Галичині, і (на той час) 
на Донбасі: «Опитування останніх років показують, що сильно зросло 
число людей, які ідентифікують себе з Україною та її інтересами і 
називають себе патріотами України. При цьому це зростання видно у 
кожному з політичних таборів, не лише серед «помаранчевих» 
реґіонів, але й серед тих, що є головною базою «регіоналів»» [56]. 

Останній з наведених професором Грицаком арґументів має суто 
технічний характер і загалом неспівмірний за своєю вагою з двома 
іншими: «Оскільки незалежна Україна стала суб’єктом міжнародного 
права, її розпад потребував би сильної зміни геополітичної ситуації. 
Це мала б бути справжня геополітична революція, на зразок тої, що 
сталася 20 років тому у зв’язку з падінням комунізму. Але тепер було 
б недостатньо, щоб сталося щось в Україні чи в Москві – мало би 
статися ще щось у Брюсселі чи  Вашинґтоні» [56]. 

Тим часом, крім перших двох арґументів (третій, міжнародно-
інституційний, є досить рідкісним і хитким), галицькі «соборники» 
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послуговуються ще кількома, доволі серйозними. Один із них є 
похідним від наведених вище посилань на брак суспільного та 
елітного консенсусу щодо сепарації. Наслідком цього браку, 
застерігає львівський історик Василь Расевич, можуть стати «хаос і 
ріки крові». До того ж, продовжує він, «звичайним діленням ситуацію 
якісно не змінити. Що дасть, наприклад, якщо замість однієї великої 
наскрізь корумпованої держави, де панують клієнтела і непотизм, 
виникне п’ять-шість менших її клонів?» [57]. 

Цей арґумент (що галицькі проблеми мають насамперед внут-
рішній характер і відокремленням від Великої України їх не розв’я-
зати) є чи не найпопулярнішим в «антисепаратистському» дискурсі. 
Їх знаходимо і в публіциста Володимира Вітковського («Допоки 
Галичина лишатиметься економічним аутсайдером України та 
Центрально-Східної Європи, її національна самобутність, статична 
й непродуктивна, буде пропорційною єдино ступеневі відстало-
сті») [58, c. 260], і в знаного есеїста й перекладача Юрка Прохазька 
(«Борючися десятиліттями з драконом совєтизму, Галичина аж 
надто уподібнилася до нього і в зовнішніх, і – особливо – внутрішніх 
виявах») [59, c. 9], і, звичайно ж, у Ярослава Грицака, чи не най-
послідовнішого опонента галицького «сепаратизму» і, взагалі, 
ексклюзивності: «Постсовєтський Львів насправді є Львовом дуже 
совєтським. Нехай не вводять вас в оману його європейська архі-
тектура й віденські кав'ярні, європейські звички й одяг його меш-
канців та їхня проєвропейська орієнтація – це тільки у нашому 
слов'янському світі слово прирівнюється до діла, а зовнішність – 
до сутности. Важливо, що твориться в голові львів’ян... Бракує 
чогось такого, що уможливило б довготривалу й сплановану акцію 
колективної солідарности. Вийти на похорон, побити шибки, про-
йтися з прапором, проголосувати за кандидата-демократа, зустріти 
папу – це запросто! І запросто. А от добитися водопостачання чи 
припинити руйнування міста – заскладно. Бо це вже потребує 
постійної організованої дії – отих крапель води, що точать камінь 
не силою, а частотою падіння» [60, c. 6]. 

Львівський філософ і культуролог Тарас Возняк вважає інтелі-
ґентські забави в «окремішність» виявом галицького снобізму або 
й інфантильності: «Мовляв, ми тут справді увірували, що є П’ємонтом. 
Забули, що це метафора. Справжній П’ємонт був не лише центром  
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національного відродження, а й індустріальним двигуном, який 
приводив Італію у рух» [61]. Галичина справді відіграла «велику 
роль у визвольних змаганнях ХІХ – ХХ століть, на початках 
здобуття незалежності», пише Возняк. Проте сьогодні її роль мала 
б бути іншою. Галичина повинна стати вікном у Європу для України 
і вітриною України для європейців. 

Назагал порівняння Галичини до П’ємонту більш характерне 
для радикальних націоналістів, котрі охоче приписують їй особливу, 
прозелітичну місію щодо решти України. «Сепаратисти» ставляться 
до цієї метафори досить скептично, а подеколи й самі з неї іронізу-
ють, – як це робить, наприклад, в одному з памфлетів Володимир 
Костирко: «Тільки [недалекоглядні] люди... можуть вважати Галичину 
П'ємонтом України. Очевидно, що П'ємонтом України є Дніпро-
петровськ, а Сицилією України є Донецьк. Це вони створили цю 
країну, і це вони створюватимуть націю» [47, c. 242]. 

Розвінчування П’ємонту в «соборницькій» критиці спрямоване 
не так на реальні амбіції опонентів – стати взірцем і натхненником 
для всієї України (якраз цих амбіцій у галицьких «сепаратистів» 
практично немає), як на саме їхнє бажання унезалежнитися в 
реґіоні, котрий насправді нічим посутнім від нелюбої їм «совкової» 
України не відрізняється: ті самі «розбиті дороги, запльовані 
під’їзди, потрощені ліхтарі, смердючі вагони, неохайні робочі 
місця» [58, c. 259]; ті самі «родові плями патерналізму, хабарництва 
та кумівства» [62]; той самий «недоброякісний соціяльний капітал – 
небажання співпрацювати і брак довіри», що робить Львів «значно 
ближчим до Донецька, ніж до Вроцлава» [60, c. 6]. 

Андрій Портнов, дніпропетровський історик, що мешкає тепер 
у Берліні, взагалі не вважає галицький «сепаратизм» серйозним 
явищем, натомість небезпідставно вважає серйознішою загрозою 
«інтелігентський галицький редукціонізм, тобто, уявлення про те, що 
Україна може бути успішною, позбувшись невиліковно совєтизо-
ваного Донбасу». Ця загроза, на його думку, полягає не так у тому, 
що відповідний дискурс демобілізує суспільну думку й об’єктивно 
полегшує сепарацію реґіону, як у тому, що «перекладає головну 
відповідальність за трагедію Донбасу з місцевих еліт та зовнішньої 
інтервенції на населення регіону». А також – «блокує інтелекту-
альний пошук раціональних формул співіснування різних регіонів»: 
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«Замість наповнення української суб’єктності новим змістом та 
пошуку адекватної мови опису різних її частин, інтелектуальний 
редукціонізм послаблює плюралістичність українського проекту й 
підсилює ексклюзивний націоналістичний дискурс, навіть якщо 
постулює свою до нього опозиційність» [62]. 

Автор слушно кваліфікує цей іншувальний дискурс щодо 
Донбасу як «орієнталізаційний», хоча, на наш погляд, сам припу-
скається при тому певного редукціонізму, приписуючи опонентам 
«ідеал гомогенності», якого вони здебільшого не сповідують (інша 
річ – радикальні націоналісти, але йдеться не про них). Для 
галицьких лібералів-«редукціоністів» істотними є не мовно-куль-
турні й тим більш не етнічні відмінності між Галичиною й 
Донбасом, а таки ціннісні. Інша річ, що до цих цінностей належать 
і національна мова, й культура – але це означає лише, що їхнє 
поцінування, тобто шанобливе ставлення, є істотнішим, ніж 
формальне знання чи вживання. В такому підході нема ані мовно-
культурної чи, тим більш, етнічної ексклюзивності, ані гаданого 
«ідеалу гомогенності». (У принципі, можна було б показати, що 
«ідеал гомогенності» – радянського типу – є значно ближчий для 
жителів Півдня та Сходу, попри облудні гасла «інтернаціоналізму» 
і «толерантності»; і що реальної двомовності значно більше у 
Львові чи Івано-Франківську, ніж в Одесі чи Харкові, – але це вже 
виходить за межі нашої розвідки). 

Підсумовуючи, можемо ствердити, що національно-громадянські 
ідентичності жителів Галичини помітно відрізняються від ідентич-
ностей жителів інших, особливо південно-східних реґіонів 
України: меншою мірою – своїм змістом, значно суттєвіше – 
інтенсивністю. Це зумовлює також помітні відмінності в ціннісних 
орієнтаціях, надто тих, що пов’язані з певним типом національної 
ідентичності. Переважно прозахідна орієнтація галичан і рішуче 
відторгнення концепцій і цінностей «русского мира» обумовлює 
їхнє свідоме або й неусвідомлено-вимушене прийняття «західних» 
цінностей – принаймні на нормативному рівні, хоча й далеко не 
завжди на рівні їхнього практичного повсякденного втілення. 

Попри значні зусилля російської й проросійської пропаґанди 
ретранслювати суттєві відмінності між українськими реґіонами у 
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глибоку неприязнь і взаємне відторгнення стосунки між галичанами 
та «східняками» залишаються радше амбівалентними, ніж конфрон-
таційними. Це підтверджує як соціологія, так і аналіз відповідних 
дискурсів, зокрема – переважання в інтелектульно-медійному полі 
Галичини ліберально-«соборницького», помірковано-центристського 
дискурсу, який є достатньо критичним стосовно Києва та його 
політики, але й водночас – щодо власного реґіону та невиправданих 
амбіцій, притаманних однаковою мірою і радикальним націоналіс-
там, що плекають місіонерську візію Галичини як П’ємонту, і так 
званим «автономістам», що плекають не менш утопійну візію 
Галичини без Донбасу, без Дикого Поля, без Великої України як 
маґічного розв’язання всіх місцевих проблем. 
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Юрій Ніколаєць 
 

ДИНАМІКА ЕТНІЧНОЇ ТА ЕТНОСОЦІАЛЬНОЇ 
СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ ГАЛИЧИНИ НА ПОЧАТКУ 

ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939–1941 РР.) 
 

Названі основні чинники, які визначали зміни етнічної та 
етносоціальної структури населення Галичини на початку Другої 
світової війни. Висвітлено процес переселення та відселення 
жителів із 800-метрової смуги поблизу державного кордону та у 
зв’язку зі спорудженням наземно-зенітного артилерійського 
полігона Київського Особливого Військового Округу у Львівській 
області з визначенням населених пунктів, які підлягали знесенню. 

Ключові слова: Галичина, етносоціальна структура насе-
лення, національні меншини, депортації, Друга світова війна. 
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Nikolaets Yu. Ethnical and ethno-social structure changes of the 
Galichina people at the beginning of the Second World War. Main 
factors which defined ethnical and ethno-social structure changes of 
the Galichina people at the beginning of the Second World War were 
named. The relocation and resettlement process of people from 800-
metres line near the government border and in case of building ground 
anti-aircraft artillery range of the Kiev Special Military District in 
Lvov oblast with determination of settlements which were demolished 
was highlighted. 

Key words: Galichina, ethno-social people structure, national 
minorities, deportation, Second World War. 

 
Постановка проблеми. Участь СРСР у бойових діях на початку 

Другої світової війни у союзі із Німеччиною сприяла приєднанню 
до Радянського Союзу території Західної України, до якої входили 
землі Галичини. Встановлення контролю над цією територією 
відбувалося в умовах прискореної радянізації краю. 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), Тернопільську області (до 1944 р. Тарнопільську). 
До останньої також увійшли південні окраїни Волинського 
воєводства. 

Західний регіон України значно відрізнявся як за етнічним 
складом, так і в духовному, економічному житті від інших областей 
України. Впродовж багатьох років тут жили українці, євреї, росіяни, 
роми, які перебували на становищі національних меншин, а панівною 
нацією вважалися поляки, угорці, румуни. З приходом радянської 
влади їх становище різко змінилося. З національної меншини 
українці перетворилися на титульну націю, проте возз’єднання 
західноукраїнських земель у єдиній Українській державі принесло 
мешканцям цього регіону не тільки здійснення віковічної мрії, а й 
трагічні випробування [14, с. 179]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські та польські 
історики значну увагу приділяють дослідженню актів масової 
депортації місцевого населення Західної України до східних 
районів СРСР як складової частини загального плану інкорпорації 
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краю. Проблема депортацій населення західноукраїнських земель 
досліджувалася І. Винниченком, І. Біласом, В. Сергйчуком, С. Макар-
чуком, К. Кондратюком, М. Литвином, О. Калакурою, В. Адамов-
ським, Ю. Сорокою, Р. Торжескі, Г. Мотикою, Ж. Стобняк-Смор-
жевською тощо. Дослідники визначили основні причини 
здійснення масових депортацій та кількісні показники виселення 
представників певних етнічних груп. Продовжуючи їхню роботу, 
варто звернути увагу на військовий та економічний чинники, які 
впливали на динаміку етнічної та етносоціальної структури 
населення Галичини на початку Другої світової війни. 

Виклад основного матеріалу. Перетворення, які мали місце в 
Західній Україні після її приєднання до СРСР у 1939 р., 
викликають суперечливі трактування в українському суспільстві 
та серед науковців у зв’язку із відмінностями у оцінках періоду 
1939–1941 рр. загалом. Частина дослідників акцентує увагу у 
першу чергу на модернізації Червоної Армії в умовах переходу до 
її комплектування на територіально-кадровій основі як засобу 
організації відсічі ворогу у майбутньому протистоянні з Німеччиною. 
Інші науковці окреслюють коло наукових пошуків вивченням 
процесу радянізації західноукраїнських земель, наголошуючи на 
незавершеності цього процесу через швидкий початок війни проти 
вермахту. Проте часто поза увагою дослідників залишається 
переміщення населення західноукраїнських земель, викликане 
тогочасними уявленнями радянських урядовців та військових 
спеціалістів щодо специфіки обладнання позицій військ, які 
розташовувалися на цій території і націлювалися на подальший 
наступ у західному напрямку. 

У ході радянізації західноукраїнських областей з метою 
знищення або послаблення опору радянському режиму чинилися 
масові арешти та депортації, в розвитку яких суттєво змінювалася 
етнічна структура населення регіону. У першу чергу під удар 
репресивної машини потрапили поляки з-поміж колишніх адміні-
страторів, військових, осадників, поміщиків [21] та представники 
українського підпілля. Часто задля забезпечення високих показників 
проведеної роботи арешти чинилися без будь-яких причин. У 
деяких випадках підставою для них виступало прагнення заволодіти 
майном заарештованих. Не маючи формальних підстав для арешту, 
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частину заарештованих тримали по кілька діб під вартою без 
офіційного оформлення справ, без висунення звинувачення, а 
найчастіше без будь-яких матеріалів допитів, постанов про арешт [8]. 
Лише протягом 22 вересня – 1 жовтня 1939 р. у Станіславі було 
заарештовано 370 осіб, у тому числі 278 колишніх працівників 
польської жандармерії та поліції [5]. А на 10 жовтня Станіславсь-
кою оперативною групою вже було заарештовано 1244 особи [9]. 

На 1 жовтня в умовах, коли масових арештів у Львові ще не 
було, на території західноукраїнських областей оперативні групи 
заарештовували 3914 осіб [20]. Проте на 27 листопада 1939 р. у 
областях Західної України було заарештовано 5972 особи, з яких у 
Львівській області – 1482, Тарнопільській – 580, Станіславській – 
2372, Луцькій – 1538 [7]. А на 10 грудня 1939 р. арешту було 
піддано 1057 офіцерів колишньої польської армії. При цьому ще 
3878 офіцерів перебували у таборах для полонених [19]. 

5 березня 1940 р. рішенням Політбюро ЦК НКВС було запро-
поновано (а по суті це був наказ) справи заарештованих на 
території західноукраїнських областей поміщиків та чиновників 
розглянути у особливому порядку, який передбачав проведення 
розгляду справ без виклику заарештованих та пред’явлення обви-
нувачення і ухвали щодо вироку, але з обов’язковим застосуванням 
вищої міри покарання [2, с. 67]. Підставою для такого жорстокого 
рішення ставав так званий класовий підхід, коли ворогами радян-
ської влади оголошувалися представники певних соціальних груп. 
Виконавці вироків та ті, хто забезпечував здійснення арештів, 
заохочувалися до відповідної діяльності фактичною безкарністю у 
привласненні майна заарештованих. При цьому спочатку ті, кого 
було заарештовано, навіть не уявляли, що їх можуть розстріляти 
без суду та слідства, мотивуючи своє переконання неприпустимістю 
такого підходу та впевненістю, що світова громадськість не 
допустить подібної сваволі. Проте московське керівництво брало 
до уваги лише власні цілі та амбіції, нехтуючи правами людини та 
думкою світової спільноти. 

Вістря репресій спрямовувалося у першу чергу проти поль-
ського населення. Так, у Львові, згідно з даними, вміщеними у 
Постанові ЦК КП/б/У «Про беззаконня, допущене місцевими орга-
нами влади у Львові» від 9 серпня 1940 р., місцеві партійні і 
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радянські органи забороняли польським лекторам читати лекції 
польською мовою, здійснювали масове виселення із квартир, всі-
ляко перешкоджали прийому на роботу поляків [26, арк. 95]. 
Тільки в Золочеві у перший день після вступу до міста радянських 
військ було без суду і слідства розстріляно 12 польських урядників 
[18, с. 575]. Також було розгорнуто репресивну діяльність проти 
ОУН. Лише протягом 1940 р. було репресовано 4657 членів ОУН, 
а в січні–лютому 1941 р. – ще 1462 особи [6]. Діяльність НКВС 
проти ОУН характеризувалася як така, що була спрямована на 
ліквідацію «політичного бандитизму», що відповідним чином 
відображалося у документах. Так, у огляді діяльності органів НКВС 
у західних областях УРСР у січні–червні 1941 р. вказувалося, що 
протягом 1 січня – 15 червня 1941 р. у західноукраїнських областях 
було ліквідовано 38 політичних і 25 карних «банд» загальною 
кількістю 273 особи. Крім того було заарештовано 212 осіб, які 
допомагали «бандитам», а також 747 нелегалів. За цей час також 
було виселено 1865 членів ОУН. Проте на обліку органів НКВС на 
15 червня 1941 р. перебувало ще 77 діючих «бандгруп», у складі 
366 осіб, більшість яких діяли у Тарнопільській та Волинській 
областях [15]. 

Водночас усвідомлення відмінностей світогляду населення 
західноукраїнських областей змушувало місцевих радянських 
чиновників навіть обмежувати застосування певних норм радян-
ського законодавства, щоб уникнути масованого спротиву новов-
веденням та не зірвати планів будівництва військових споруд для 
потреб КОВО. Наприклад, 24 грудня 1940 р. ЦК КП/б/У звернувся 
із проханням до ЦК ВКП/б/ за дозволом не притягати до відпові-
дальності згідно із Указом Президії Верховної Ради СРСР від 
26 червня 1940 р. тих працівників і службовців польської націо-
нальності західних областей України, які не вийдуть на роботу 25 і 
26 грудня 1940 р., і тих робітників та службовців української 
та російської національності західноукраїнських областей, які 
не вийдуть на роботу 7 і 8 січня 1941 р. [27, арк. 87]. Таке звер-
нення пов’язувалося із масовістю святкування Різдва Христова на 
західноукраїнських землях. 

Одним із аспектів радянізації західноукраїнських земель стало 
масштабне переміщення населення, яке радянська влада розгля-
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дала як своєрідну панацею для придушення будь-якого антикому-
ністичного опору [18, с. 583]. Радянським військовим теоретиком 
В. Тріандафіловим, який розробив так звану тактику «глибокої 
операції», воно розглядалося як засіб зміцнення радянської влади. 
Цей процес передбачав депортації населення за етнічною належ-
ністю, майновими ознаками, політичними поглядами та у зв’язку 
із військовими потребами, зумовленими зміною конфігурації 
кордонів держави та обладнанням військових аеродромів, 
полігонів та інженерних споруд для потреб Київського Особливого 
Військового Округу (КОВО). Введення у назву округу слова «особ-
ливий» означало його організацію для ведення війни. Такий 
характер організації КОВО в умовах розгортання Другої світової 
війни визначав досить стислі терміни переміщення населення 
західноукраїнських областей, що накладало свій відбиток на 
організацію переселення. 

21 грудня 1939 р. було прийнято постанову ЦК КП/б/У для 
вирішення питань, пов’язаних із виселенням осадників. У ній 
йшлося про те, що з метою забезпечення операції з виселення 
осадників з областей «колишньої Західної України» відповідно до 
постанови ЦК ВКП/б/ від 12 грудня 1939 р. ЦК КП/б/У секретарі 
Львівського, Дрогобицького, Станіславського, Тарнопільського, 
Волинського і Рівненського обкомів КП/б/У мали особисто взяти 
участь у роботі щодо створення планів обласних трійок НКВС з 
проведення обліку і виселення осадників, а також виділити на 
допомогу кожній оперативній групі у повітах необхідну кількість 
місцевого активу [22, арк. 61]. А відповідно до рішення ЦК ВКП/б/ 
від 22 грудня 1939 р. належало додатково включити до тих, кого 
мали виселити, сторожову охорону лісів. 

29 грудня 1939 р. було прийнято постанову РНК СРСР від 
29 грудня 1939 р. «Про виселення із західних областей України 
польських осадників у Кіровську, Пермську, Вологодську, Архан-
гельську, Івановську, Ярославську, Новосибірську, Свердловську й 
Омську області та Комі АРСР». Постанова передбачала переселення 
21 тис. сімей у складі щонайменше 100000 осіб [16, с. 583]. 

Постановою ЦК КП/б/У щодо питань, пов’язаних із виселенням 
осадників від 19 січня 1940 р., визначалася й доля етнічних українців, 
які належали до сторожової охорони. У ній наголошувалося, що 
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ЦК КП/б/У, заслухавши повідомлення очільника НКВС УРСР 
І. Сєрова, зобов’язав обласні трійки НКВС і обкоми КП/б/У під час 
виселення керуватися наступним: відповідно до постанови Раднар-
кому СРСР підлягали виселенню на загальних підставах і сім’ї 
осадників та лісових сторожів – українців, які числилися у списках 
воєводств і були виявлені у процесі обліку осадників органами 
НКВС УРСР [23, арк. 1]. Цією самою постановою Обласні трійки 
НКВС і секретарі обкомів КП/б/У західних областей для забезпе-
чення процесу виселення зобов’язувалися налагодити попереднє 
вивчення обстановки працівниками, які безпосередньо мали 
проводити роботу з виселення (вивчити місце розташування 
поселень і господарств осадників) [23, арк. 2]. 

Деякі питання, пов’язані із розміщенням на місці виселених 
осадників, інших жителів, регулювалися постановою ЦК КП/б/У 
від 24 грудня 1939 р. «Про використання майна осадників, які 
виселялися». Всю землю осадників, за винятком тієї частини землі, 
яка вже була розподілена між селянами, а також худобу належало 
передавати до відповідних фондів облвиконкомів для наділення 
нею радгоспів та колгоспів. Приміщення осадників слід було 
використовувати у першу чергу для організації шкіл, лікарень, 
медичних пунктів, пологових будинків, ясел, сільських рад та 
правлінь колгоспів. Будинки осадників включали до фонду, який 
створювався для розміщення у майбутньому МТС, радгоспів, для 
квартир учителів, лікарів, а меблі належало використовувати для 
дитячих будинків, лікарень та шкіл [22, арк. 62–63]. 

Проте свавілля місцевих органів радянської влади у справі 
виселення з житлових приміщень місцевих жителів лише відповідно 
до забаганок керівництва набуло таких масштабів, що це питання 
розглядалося на засіданні ЦК КП/б/У. У постанові ЦК КП/б/У 
«Про націоналізацію будинків у Західних областях УРСР» від 
31 грудня 1939 р. наголошувалося, що у ряді міст Західної України 
допускалася націоналізація невеликих будинків, що визнавалося 
неправильним, оскільки було визначено «націоналізувати лише 
великі приміщення». Тому ЦК КП/б/У зобов’язував обкоми і 
облвиконкоми Львівської, Дрогобицької, Станіславської, Рівнен-
ської, Волинської і Тарнопільської областей звертатися до ЦК КП/б/У 
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і Раднаргоспу УРСР для отримання дозволу щодо націоналізації 
кожного окремого будинку [22, арк. 151]. 

Поряд з цим на території західноукраїнських областей мало 
бути розселено осіб, які були евакуйовані з тієї частини колишньої 
Польської держави, яка опинилася під контролем Німеччини. За 
даними Наркомату внутрішніх справ СРСР, до кінця 1939 р. в 
Україну прибуло 32700 біженців і 15000 безробітних [11, с. 291]. 

Постановою Ради Народних Комісарів УРСР та ЦК КП/б/У 
від 10 лютого 1940 р. «Про розселення евакуйованого населення з 
території Німеччини на території Західних областей УРСР» 
затверджувався план розміщення евакуйованого населення. Відпо-
відно до нього на території західноукраїнських областей мали 
розселити 15000 осіб за таким розподілом по областях: Волинська – 
1000 сімей (3000 осіб), Рівненська – 1300 (3900), Тарнопільська – 
2300 (6900), Станіславська – 400 (1200). Облвиконкоми та обкоми 
КП/б/У областей, де було визначено розселення, зобов’язувалися 
протягом доби встановити райони та села, де буде провадитися 
розміщення евакуйованих. Розселення евакуйованих мало прово-
дитися у будинках, «звільнених» німецькими колоністами та осад-
никами. Постановою передбачалося наділити евакуйованих землею 
та дрібним сільськогосподарським реманентом за рахунок земель-
ного фонду німецьких колоністів, осадників та залишеного ними 
дрібного сільськогосподарського реманенту, а також одноразово 
надати допомогу паливом та продуктами харчування. На території 
Галичини пунктами прийому евакуйованого населення визначалися 
Любачів, Ольховце та Перемишль [23, арк. 62–64]. 

Із кінця жовтня 1939 р. органи НКВС почали відправку біженців 
і безробітних (поляків та українців) на спорудження підприємств 
чорної металургії Донбасу та для роботи на них. Серед переселених 
на Донбас було 2780 інженерів, техніків, майстрів, а всього до 
квітня 1940 р. виїхало 17000 осіб [11, с. 129]. 

Порівняно велике переміщення населення на території Галичини 
передбачалося згідно з Постановою РНК УРСР та ЦК КП/б/У від 
13 лютого 1940 р. «Про відведення земельної ділянки під окружний 
наземно-зенітний артилерійський полігона Київського Особливого 
Військового Округу у Львівській області». На виконання цього 
рішення у зв’язку із розширенням колишнього полігона Війська 
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Польського (для спорудження якого місцеві землевласники сіл 
Лелихівка та Щирець свого часу віддали земельні наділи для 
проведення стрільб Війську Польському) [4], де до Другої світової 
війни польські військові проводили стрільби з артилерії та стрілецької 
зброї (а до 1918 р. на полігоні навчалися вояки армії Австро-Угор-
щини), належало відвести під полігон ділянку площею 27635 га 
(довжиною 27 км) у межах ділянки Яворів–Немирів–Магерув–
Крехув–Янів Львівської області. Львівський облвиконком зобов’я-
зувався провести роз’яснювальну роботу серед населення про 
необхідність відведення ділянки під полігон, переселити із зони 
полігона у межах Львівської області на місця німецьких колоністів 
і осадників, що виїхали, 2370 дворів, надавши кожному житлове 
приміщення і однакову за площею ділянку землі. Львівський 
облвиконком та командування КОВО зобов’язувалося надати пере-
селенцям по 500 руб. на кожен двір на витрати, пов’язані із перемі-
щенням майна, але видаючи допомогу, диференційовано підходити 
до визначення потреб кожного двору. Всі витрати, пов’язані із 
організацією полігона і переселенням дворів, мали здійснюватися за 
рахунок КОВО. Переселення дворів із зони полігона належало 
завершити до 30 березня 1940 р. Визначення населених пунктів, 
жителів яких планувалося переселити, визначалося спеціалістами у 
галузі артилерії зі складу командування 209-го корпусного артиле-
рійського полку 6-го стрілецького корпусу [23, арк. 66–68]. 

Загалом по зоні артилерійського полігона згідно із даними, 
складеними на основі здійснених військовими переписів населення, 
мали переселити 14371 особу. Планувалося переселити 6179 осіб у 
складі 1014 селянських дворів із сіл Велика Вишенька, Мукичаки, 
Рейнчки, Загуже, Старий Двір, Підлуки, Курницьке, Боніти, Валь-
дорф, Журавенька, Геруси, Думаси, Червоний Верх, Лутава, Мала 
Вишенька, Стельмахи, Хородисько, Баландюхи, Хреми, Юськи 
(Южки), Кушніри, Галани, Майдан та хуторів Мельника, Михалки, 
Коваля та інших Грудецького повіту Львівської області. Крім того, 
відселялися жителі сіл Язув, Вербляни, Боровей, Нове, Кут, Бідуни, 
Кулики, Велика Березина, Фільварок, Мала Березина, Осечина, 
Марки, Запусти, Шипки, Хуки, Худеки, Гери, Тістечки, Пилини, 
Гарай, Мельники, Маласняки, Крушини, Тростянецьке, Гора, Раби, 
Тишики кількостю 3615 осіб у складі 578 дворів із Яворівського 
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повіту Львівської області. Виселенню підлягали також 1394 жителі 
235 дворів сіл Львівськ, Бяла, Зявене, Пясново, Ясинівка, Змаслув, 
Киспарув, Сродек, Деревенька, Бурсучини Рава-Руського повіту. 
Переселити мали і 3183 особи у складі 543 селянських дворів із сіл 
Шабельне, Хучисько, Яроші, Ношещиця, Бжище, Провала та 
хуторів Червинець, Ковулька, Голуби, Юрки та інших з Жолкев-
ського повіту Львівської області [23, арк. 68]. Переселення здій-
снювалося досить жорсткими методами. За спогадами місцевих 
селян, деякі села зносили протягом доби, не турбуючись про влас-
ність їх мешканців, яких примусово переселяли до Бессарабії чи 
східноукраїнських областей. Однак незважаючи на це, окремі 
галичани віддавали перевагу проживанню на рідній землі, поверталися 
до рідних місць, копаючи землянки замість зруйнованих будинків [13]. 

Переселення жителів Галичини також здійснювалося у зв’язку 
з формуванням прикордонної смуги, яка включала в себе мережу 
прикордонних застав, контрольно-слідових смуг та опорних пунктів 
із обладнаними вогневими точками різних типів і шляхами сполучень. 

2 березня 1940 р. Рада народних комісарів СРСР і ЦК ВКП/б/ 
прийняли спільну постанову «Про охорону держкордону в західних 
областях УРСР і БРСР». 7 березня 1940 р. нарком внутрішніх справ 
СРСР Л. Берія надіслав директиву прикордонним військам Західного 
округу розпочати підготовку до виселення жителів прикордонної 
смуги. А 3 квітня РНК УРСР і ЦК КП/б/У постановили переселити 
жителів 800-метрової прикордонної смуги західних областей УРСР 
із очищенням її від будівель, які не використовувалися радянськими 
прикордонниками. У постанові від 3 квітня вказувалося, що відповідно 
до постанови РНК СРСР №289-127сс від 2 березня 1940 р. «Про 
охорону державного кордону у західних областях УРСР і БРСР» 
РНК УРСР і ЦК КП/б/У належало відселити 22615 жителів 72 
населених пунктів, які частково входили до 800-метрової прикор-
донної смуги, у кількості 4870 дворів. Відселення потрібно було 
здійснити вже у травні 1940 р. Крім того, до 20 квітня 1940 р. 
належало переселити всіх жителів 157 населених пунктів, які 
повністю входили до 800-метрової прикордонної смуги, кількістю 
80185 осіб у складі 17342 селянських дворів. У тому числі на 
території Волинської області мали бути відселені жителі 11 
населених пунктів у кількості 427 дворів з населенням 2142 особи і 
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переселено 30 населених пунктів у кількості 3457 дворів з населенням 
15289 осіб. У Львівській області мали відселити жителів 16 насе-
лених пунктів у кількості 950 дворів з населенням 4892 особи і 
переселити 40 населених пунктів у кількості 2437 дворів і з насе-
ленням 11922 особи. По Станіславській області повинні були 
відселити жителів 20 населених пунктів у кількості 1595 дворів з 
населенням 6446 осіб та переселити 14 населених пунктів у кіль-
кості 1399 дворів з населенням 5786 осіб. На території Дрогобицької 
області мали відселити жителів 24 населених пунктів у кількості 
1800 дворів з населенням 8640 осіб і переселити 57 населених пунктів 
у кількості 5520 дворів з населенням 27565 осіб. У Тарнопільській 
області потрібно було відселити жителів 1 населеного пункту у 
кількості 98 дворів з населенням 495 осіб і переселити 16 населених 
пунктів у кількості 4529 дворів з населенням 19623 особи. Відселених 
жителів належало розселяти у тиловій частині цих сіл, наділяючи 
кожному двору присадибну ділянку і наділ землі замість тієї, що 
залишалася у 800-метровій прикордонній смузі [24, арк. 2–3]. 

Осіб, яких переселяли, належало розселити у межах областей 
у вільних будинках колишніх осадників і німців-колоністів. У 
зв’язку із нестачею вільних будинків на території Дрогобицької 
області мали переселити 2582 двори у вільні будинки колишніх 
осадників і німців-колоністів до Рівненської області і 216 дворів – 
до Станіславської області. Жителів 800-метрової прикордонної 
смуги, які не були пов’язані із сільським господарством, слід було 
переселити до містечок і міст тилових районів у вільні будинки. 
Відселення мало розпочинатися із населених пунктів, які найближче 
розташовувалися до державного кордону. Відселення з 800-метрової 
смуги жителів міст Устилуг, Сокаль, Угнув, Перемишль, Лиско, 
Кути і Залещики мало здійснюватися за матеріалами НКВС УРСР. 
Усім дворам, які відселялися, надавалося право переносу житлових 
будинків та прибудинкових споруд за винятком тих, які передавалися 
у розпорядження прикордонних військ НКВС УРСР [24, арк. 4–5]. 

На території Волинської області переселенню і відселенню 
підлягали села Кошари, Ольшанки, Грабов, Адамчуки, Забужжя, 
Вулька-Угруска, Мельники, Опалин, Гуща, Північні Голендри, 
Вовчий Перевіз, Бережці, Терехи, Висоцьк, Бендюги, Бистроки, 
Кладнів, Солтоси, Юшів, Коритниця, Граївка, Бремби, Чернявка, 
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Вулька Видронецька, Залужжя, Ізув, Острув, Черникув, Вигоданка, 
Амбуків, Цуцневе, Млиниска, Михале, Вовчок, Кшечув, Мельникув, 
Литовиж, Зджари Малі, Зджари Вельке та хутір Заріччя [24, арк. 7–8]. 

На території Львівської області відселенню і переселенню 
підлягали села Ромаші, Скоморохи, Ільківці, Валувка, Потужиця, 
Вулька Потужиця, Бендюха, Глухув, Ванюв, Гура, Остробуж, 
Новосілки Пшедні, Пятночки, Нетреба, Велжець, Майдан, Лувча, 
Нове Село, Дахнув, Футори, Ушківці, Забяла, Мілкув, Мисани, 
Добча, Добра, Нигани, Лежахув, Монастеж, Нелепковице, Вязовниця, 
Шувсько, Гарбаже, Собецин, Михалувка, Грабовець, хутори Новий 
Двур, Боженко, Лужок, Яцухи, Корчі, Шеленик, Павельце, Пизуни, 
Михальці, Рудка, Тепляки, Шури, Зарічний, Коти, Пигани, Лежахув 
(одноіменний із селом), Залучани, Глинсько, Горілий, Згода, 
Засане [24, арк. 9–13]. 

На території Станіславської області відселенню і переселенню 
підлягали жителі сіл Сенечів, Вишкув, Яблониця (два одноіменних 
села у Яремчанському та Жаб’євському районах), Вороненко, 
Голошина, Гринява, Ферескул, Полянки, Довгопіль, Стебне, Усцерики, 
Бервінково, Хороцова, Бялоберезка, Губки, Ростоки, Рожень Вельки, 
Тудюв, Слобудка, Кобаки, Рибне, Попільники, Тучапи, Драгасимув, 
Княже, Серафиньце, Залуче, Завале, Кулачин та хуторів Горошок, 
Снятин, Червоне, Козинце [24, арк. 14–15]. 

На території Тарнопільської області мали бути переселені і 
відселені жителі сіл Печарна, Добровляни, Грудек, Косьцельники, 
Зазулиньце, Синюв, Колодрубка, Горошова, Усьцебискупе, Худи-
ківця, Ольховець, Волковце, Дзьвиногруд, Трубчин, Беловце, 
Окопи, Козачувка, Мельниця [24, арк. 16–17]. 

На території Дрогобицької області мали бути відселені і пере-
селені села Склад Сольний, Барич, Халупки Дусовські, Фольварк, 
Халупки Бандацьке, Склад, Торки, Халупки Торське, Халупки 
Медицьке, Гурко, Гуречко, Пшекопана, Вільча, Пралковце, Дибівка, 
Тарновце, Фольварк Леницький, Мельнув, Славніце, Красичин, 
Нагурчани, Ольшани, Хохловице, Купна, Хижинка, Хижина, 
Бахув, Іскань, Руска Весь, Польхова, Сельниця, Барткувка, 
Домбрувка Сторженська, Седлиська Гдичина, Володзь, Яблониця 
Руська, Грошувка, Улуч Плешава, Добра Шляхеська, Тирнава 
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Сольна, Лишна, Мендзиброзе, Бяла Гура, Ольховце, Залуж, Мона-
стежець, Луковиця, Воля Постолова, Посада Лиско, Мичаковце, 
Бубрка, Солино, Телесниця Санна, Соколе, Хревт, Сенькавець, 
Хмель, Дверничок, Смольник, Журавин, Боберка, Дидева, Локець, 
Дзвиняч Гурни, Тарнава Тижна, Тарнава Вижна, Соколики, Бенева, 
Синяки, Івашківце, Жупане, Визлув, Опожець, Хащоване, Єлен-
ковате, Рожанка Вижна та хутори Набжегу, Врублик, Надолоне, 
Слюраря, Козиня, Сельниця (одноіменний із селом), Домброва, Оль-
шинка, Семовиця, Бахлява, Звижень Колин, Райський [24, арк. 18–20]. 

Під час переселення поряд із проведенням роз’яснювальної 
роботи широко застосовувався економічний тиск, який спрямову-
вався передусім проти заможних верств населення. У структурі 
виробництва дрібних і великих господарств провідне місце на той 
час посідали зернові, насамперед пшениця. Так, у 1938 р. у Східній 
Галичині пшениця становила понад 45% продукції [10, с. 229]. 
Вилучене у поміщиків зерно передусім використовувалося для 
допомоги новоствореним колгоспам і радгоспам для здійснення 
весняної сівби. Крім того, зерно, картопля, насіння трав видавалося 
місцевим біднякам, розподілялося серед бідноти авансом в рахунок 
повернення з врожаю 1940 р. на загальних підставах [25, арк. 2]. 
Такі заходи мали на меті зруйнувати систему усталених економічних 
відносин західноукраїнського села, де значна частина працівників 
була змушена ставати сезонними або постійними найманими 
робітниками. Найбільша їх частина зосереджувалася у гірських 
районах Прикарпаття. Ці селяни були переважно зайняті у лісовому 
господарстві та деревообробній промисловості, а також виїжджали 
на сезонні заробітки у низовинні райони [10, с. 233]. Навіть не 
скликаючи представників досить поширених на території західно-
українських областей кооперативів, було ліквідовано Ревізійний 
союз українських кооперативів. Підриваючи економічну могутність 
заможних селян, радянська влада ускладнювала становище й най-
маних працівників, змушуючи їх, серед іншого, й до переміщення 
в пошуках роботи на більші відстані. Частково ці працівники 
поглиналися будівництвами, що здійснювалися для потреб КОВО. 

Переміщення населення на території Галичини мало місце у 
зв’язку із будівництвом споруд воєнного призначення, для чого 
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здійснювалися «трудові мобілізації». Так, на основі рішення 
ЦК КП/б/У та РНК УРСР «Про забезпечення робочою силою і 
підводами спеціального будівництва КОВО» у листопаді 1940 р. 
було визначено, що для участі у спецбудівництвах КОВО на тери-
торії Львівської області мали бути залучені у порядку трудової 
повинності з оплатою праці 7000 осіб та 3200 осіб – у Дрогобицькій 
області [27, арк. 14]. Разом з цим Постановою РНК і ЦК КП/б/У 
«Про забезпечення у 1941 р. спеціального будівництва Київського 
Особливого Військового Округу робочими кадрами і гужовим 
транспортом» передбачалося затвердити план оргнабору робітників 
у східних областях УРСР у кількості 9000 осіб, а також виділення 
щоденно 10000 робітників та 660 їздових зі складу населення 
західноукраїнських областей для здійснення будівництва військових 
об’єктів КОВО [28, арк. 52]. А Постановою РНК УРСР і ЦК КП/б/У 
«Про заходи по забезпеченню будівництва танкоремонтних заводів 
Наромсередмашу СРСР у 1941 р. в Кременчуці і Тарнополі» 
Полтавська і Тарнопільська обласні ради та відповідні обкоми КП/б/У 
зобов’язувалися забезпечити у межах своїх областей набір робіт-
ників для здійснення будівництва у кількості 1100 осіб [28, арк. 83]. 

Певні зміни поселенської структури населення Галичини 
відбулися після приєднання до СРСР колишніх територій Румунії 
у 1940 р. у зв’язку із відповідними змінами державного кордону. 
Постановою РНК і ЦК КП/б/У УРСР «Про виключення населених 
пунктів, розташованих на колишньому кордоні із Румунією, з 
переліку населених пунктів, що входили до 800-метрової прикор-
донної смуги» дозволялося жителям населених пунктів, які були 
виключені із переліку тих, що входили до 800-метрової прикор-
донної смуги, повертатися до попереднього місця проживання. 
Облвиконкоми і обкоми КП/б/У Станіславської і Тарнопільської 
областей зобов’язувалися роз’яснити жителям, що їм дозволяється 
повернення із поверненням їм усіх будівель і земельних ділянок. У 
тих випадках, коли будинки були вже розібрані, належало надати 
допомогу матеріалами для будівництва нових. У Станіславській 
області до таких населених пунктів було віднесено села Гринява, 
Фереску, Стебне, Усцерики, Білоберезівка, Ростюки, Рожонь-Вельки, 
Кобаки, Рибне, Попиєльники, Тучани, Драгасинув, Барвнкове, Губки, 
Княже, Залуча, Завале, Гелошино, Яблониця, Полянки, Довгопіль, 
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Дудюф, Слобудка, Серафильце, Кулачин та хутори Снятин, Червоне, 
Козенець. У Тарнопільській області – села Печарна, Добровляни, 
Грудек, Косцельники, Засулинце, Синув, Колодрубка, Горошева, 
Усьцебискупе, Худиковща, Ольховець, Вольковце, Дзвиногруд, 
Трубчин, Беловце, Окопи, Козачувка [26, арк. 109–112]. 

Загалом упродовж 1940–1941 рр. на території західноукраїн-
ських областей радянськими органами було здійснено чотири 
масові депортації. У грудні 1939 р. Політбюро ЦК ВКП/б/ прийняло 
рішення про виселення військових осадників, цивільних колоністів 
та працівників державної лісової охорони [16]. У лютому 1940 р., 
згідно з даними НКВС УРСР, було депортовано 17,2 тис. сімей 
загальною кількістю 89,1 тис. осіб. Переважну більшість цих 
людей становили поляки, яких відправляли на спецпоселення до 
Російської Федерації та Казахстану. У квітні 1940 р. було здійснено 
операцію з переселення членів сімей репресованих «антирадян-
ських елементів». Виселенню підлягали сім’ї офіцерів, урядників, 
поліцейських, поміщиків, промисловців та членів націоналістичних 
партій і громадських організацій. У ході цієї операції було депор-
товано близько 10,5 тис. сімей загальною кількістю 32,1 тис. осіб. 
Більшість депортованих становили поляки (24 тис. осіб), українці 
(6,3 тис. осіб) та євреї (1,3 тис.). Сім’ї репресованих виселяли до 
Казахської РСР на термін у 10 років. У червні 1940 р. радянське 
керівництво здійснило третю масову депортацію, в ході якої 
виселялися біженці, які на початку Другої світової війни втекли до 
східних воєводств Польщі і намагалися повернутися на рідні землі, 
які на той час опинилися під владою Німеччини, але не отримали 
відповідного дозволу німецького уряду. До північних районів 
СРСР у ході третьої операції з депортації було виселено 24,7 тис. 
сімей або майже 57,8 тис. осіб, абсолютну більшість яких становили 
євреї. А у травні 1941 р. було здійснено четверту масову операцію, 
спрямовану проти «соціально ворожого елементу» – учасників 
контрреволюційних партій, націоналістичних організацій, колишніх 
чиновників, фабрикантів, поміщиків, поліцейських, жандармів, а 
також членів їх сімей. У ході цієї акції на спецпоселення до Російської 
Федерації і Казахської РСР було виселено близько 12000 осіб [1, с. 23]. 
Усього впродовж 1939–1941 рр. з колишніх Волинського, Львів-
ського, Тарнопільського, Станіславського воєводств було вивезено 
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майже 550000 осіб. Жертвами насильницького переселення став 
майже кожний десятий житель Західної України [18, с. 585]. 

Проте шляхом проведення репресій, здійснення перетворень у 
економічній та соціальній сферах радянська влада не змогла 
виокремити серед населення Галичини так званий «актив», який би 
підтримував радянізацію краю. На думку М. Литвина та О. Луцького, 
проголосивши конфіскацію землеволодінь поміщиків, монастирів і 
державних чиновників, радянські органи зробили спробу передати 
конфісковані землі та худобу місцевим селянам для того, щоб 
заручитися їхньою підтримкою. Але це не дало бажаного резуль-
тату [12, с. 138]. М. Головко констатував, що на західноукраїнські 
землі, де селяни звикли до одноосібного господарювання, було пере-
несено досвід «суцільної колективізації», опір якій він пояснював 
стійким психологічним стереотипом, що від наявності землі, худоби, 
продуктивності господарства залежав соціальний статус мешканців 
сіл [3, с. 224]. В. Півоварчук зазначав, що прагнення радянських 
урядовців залучити селян до розподілу конфіскованої землі не 
досягало бажаного ефекту через небажання долучатися до такого 
протизаконного з погляду усталених традицій акту. Саме тому в 
Галичині були поширені випадки, коли селяни відмовлялися брати 
у користування землю з конфіскованих наділів [17]. 

Продовжуючи думку дослідників, слід зазначити, що однією з 
причин того, що радянській владі не вдалося у той час схилити на 
свій бік значну частину галичан, була специфіка поселенської 
структури населення. Поселення, розміщені поблизу річок, сухо-
путних транспортних шляхів сполучення в Галичині існували поруч 
з важкодоступними гірськими поселеннями. Специфіка розміщення 
житла в горах передбачала відносно великі ділянки землі, які вико-
ристовувалися під пасовиська. Тому відстань між будинками зі складу 
одного села у краї могла сягати навіть кількох кілометрів. Це 
визначало специфіку стосунків у сфері взаємодопомоги. Для жителів 
гір вкрай важливо було розраховувати на власні сили, оскільки у 
скрутній ситуації допомога найчастіше не могла бути надана від-
носно швидко. Але й без підтримки сусідів у скрутні часи вижити 
було надзвичайно складно. Це зумовлювало індивідуалізм місцевих 
жителів, їх відданість рідній землі та родині, які формувалися в 
складних умовах ведення господарства в горах. Поряд з цим у 
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світоглядні орієнтири міцно вкорінювалися добросусідські відносини 
та орієнтація на оцінку власних дій залежно від суджень односельців. 
В таких умовах формувалося й уявлення про доцільність сезонних 
заробітків, ефективність яких оцінювалася не стільки тим, що особа 
може досягнути у іншому місці, скільки тим, як результати її праці 
відіб’ються на добробуті її сім’ї у рідному селі. До речі, подібне 
ставлення до заробітків збереглося у багатьох сільських поселеннях 
Галичини й донині. 

Руйнування усталених традицій та поселенської структури 
радянською владою у прагненні до колективізації сільського 
господарства наштовхувалося на принципове нерозуміння еконо-
мічного ефекту від колективного ведення господарства. Приватно-
власницька ініціатива у підприємництві виступала основою еконо-
мічної діяльності і ґрунтувалася, серед іншого, на тому, що місцеві 
жителі краще можуть розпоряджатися наявними ресурсами, аніж 
урядовці, які не знали місцевих умов. До речі, подібні висновки 
містило дослідження одного із лауреатів Нобелевської премії з 
економіки Елінор Остром. 

Залучення галичан до виконання робіт у інтересах КОВО з їх 
переміщенням на більш далекі відстані від звичних їм, на думку 
багатьох працівників, не могло забезпечити сталого заробітку саме 
через зростання відстаней переміщення зі збільшенням часу на дорогу і 
харчування та додатковим зношуванням транспортних засобів. 

Висновки. Зміни в етнічній і етносоціальній структурі населення 
Галичини протягом 1939–1941 рр. відбувалися в умовах радянізації 
краю, яка проходила із широким застосуванням насильства. Основ-
ними інструментами здійснення політики сталінського режиму 
щодо зміни етносоціальної структури населення стали репресії, 
депортації за соціальною або етнічною ознаками, примусове пере-
міщення жителів населених пунктів для спорудження військових 
об’єктів КОВО різного призначення (до останнього часу такі дії не 
визнані депортаціями) та облаштування державного кордону, а 
також посилення податкового тиску на заможне селянство та поява 
нових соціальних одиниць – військовослужбовців та працівників 
технічних служб Червоної Армії, співробітників спецслужб, пред-
ставників партійного та радянського апарату, робітничо-технічних 
кадрів. Унаслідок масових депортацій зменшилася питома вага 
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польського та єврейського населення у краї. Частина місцевих 
українців також була депортована, а на їх місце почали прибувати 
українці зі східноукраїнських областей та росіяни. 

Унаслідок переселення та відселення жителів із 800-метрової 
прикордонної смуги впродовж короткого проміжку часу було 
зруйновано багато сільських населених пунктів, відродити значну 
частину з яких не вдалося й у більш пізній період. Відселення 
супроводжувалося також ущільненням мешканців певних населених 
пунктів за рахунок підселення до них родичів зі зруйнованих осель. 

Процес переселення відбувався за рахунок широкого застосу-
вання насильства, до якого, окрім загонів НКВС, долучалися й 
підрозділи Червоної Армії. Військові визначали й межі переселення 
жителів для розширення полігона КОВО у Львівській області. 
Зростання дальності стрільби ствольної артилерії (а пізніше й 
керованих ракет) зумовлювало розширення меж полігона. При 
цьому практично всі села, які перебували у межах полігона, 
повністю руйнувалися і у подальшому не відновлювалися. 
Але, незважаючи на численні звернення до сучасних органів 
влади України, абсолютна більшість громадян з колишніх сіл, які 
розташовані на території так званого Яворівського полігона 
(сучасний Міжнародний центр миротворчості та безпеки), не 
отримали статусу депортованих. 

Скороченню переміщення населення Галичини у пошуку роботи 
сприяли також репресії радянської влади проти заможних селян, 
які вдавалися до найму працівників на період виконання сезонних 
робіт. А виселення працівників лісової сторожі перешкоджало 
виконанню робіт у лісовому господарстві, що для частини меш-
канців гірських поселень забезпечувало основний заробіток. Пере-
міщення населення Галичини для будівництва різних об’єктів на 
Донбасі мало порівняно менші масштаби, аніж на території східно-
українських областей, що зумовлювалося як відносно невеликим 
періодом панування радянської влади, так і менталітетом місцевих 
жителів. При цьому значна частина працівників, задіяних на будів-
ництві військових об’єктів КОВО, повернулася до рідного краю. 

Загалом зміни етнічної та етносоціальної структури населення 
Галичини, ініційовані радянською владою, негативно сприймалися 
місцевими жителями, що зумовлювало масовість підтримки дій 
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українських повстанців. Політичне рішення про депортацію частини 
місцевого населення стало одним із важливих факторів, який 
спричинив тривале збройне протистояння на українських землях. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 
У статті проаналізовано основні смислові детермінанти 

поняття «регіональна ідентичність», приділено увагу деяким 
важливим аспектам дослідження регіональної ідентичності у 
сучасній Україні. 

Ключові слова: регіон, ідентичність, регіональна ідентичність. 
Oleksiу Lyashenko. Some aspects of research of regional identity. 

The article provides the basic semantic determinants of concept of regional 
identity, paid attention to some important aspects of research of regional 
identity in modern Ukraine. 

Key words: region, identity, regional identity. 
 
В умовах сучасних глобальних, континентальних трансфор-

мацій, а також зважаючи на взятий Українською державою курс 
на децентралізацію особливої ваги набуває дослідження цивіліза-
ційних, історичних, культурних, соціально-економічних особли-
востей регіонів України та їх врахування у подальшому розвитку 
держави. Спочатку розпад СРСР, а згодом і набираючи обертів 
загальноєвропейські процеси регіоналізації актуалізували дослід-
ження, присвячені вивченню регіональних ідентичностей населення 
окремих регіонів України. Особлива увага при цьому приділяється 
розгляду регіональної ідентичності, з одного боку, як результату 
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історичного процесу, а з іншого, як певного конструкту, який має 
вплив на сучасні (і майбутні) політичні і соціально-економічні 
процеси у державі. 

«Регіональна ідентичність» є комплексним поняттям, за допо-
могою якого дослідники етнополітичних процесів, серед іншого, 
мають змогу вивчати взаємозв’язки і взаємовпливи між певними 
етнонаціональними рисами регіональних спільнот та політичними 
мотиваціями окремих членів цих спільнот, їх політичною участю. У 
реальній політиці регіональна ідентичність не лише фіксується як 
наукова данність, але й дає матеріал для аналізу територіальних 
спільнот з погляду інтересів держав, політичних партій і окремих 
політиків [9, с. 21–49]. Стійка територіальна спільнота об’єднана 
спільними системами цінностей для її членів, подібною реакцією на 
соціальні і політичні процеси і спільною волею до дії. Отже, регіо-
нальна (або територіальна) ідентичність може слугувати підґрунтям 
для мобілізації суспільних сил як у розбудовних, так і в руйнівних 
цілях. Саме тому, на наш погляд, ще раз важливо закцентувати ува-
гу на деяких теоретичних і методологічних аспектах дослідження 
регіональних ідентичностей. 

Проблематика процесів формування регіональної ідентичності 
досліджується в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів 
С. Роккана, М. Рябчука, Л. Нагорної, А. Гуцала, Г. Зеленько, Є. Кіш, 
І. Коваля, І. Кресіної, І. Кураса, І. Прізела, М. Шульги, Р. Шпорлюка, 
Т. Кузьо та інших. 

Окремі аспекти осмислення понять «ідентичність» та «регіон» 
міститься у працях українських дослідників М. Дністрянського, 
В. Кубійовича, Л. Нагорної, Я. Верменич, М. Долішнього, П. Надо-
лішнього, М. Панчука, М. Кармазіної, І. Зварича, О. Зорич та інших. 

Різні аспекти регіональної ідентичності в контексті етнонаці-
ональних відносин та суспільно-політичних процесів досліджу-
ються у працях таких авторів, як В. Войналович, В. Євтух, Я. Грицак, 
Г. Зеленько, І. Кононов, Г. Коржов, В. Котигоренко, І. Кресіна, 
Л. Нагорна, М. Панчук, О. Рафальський, М. Рябчук, В. Хмелько, 
І. Зварич та інших. 

У літературі є багато визначень терміна «регіональна ідентич-
ність»: місцеві пам’ятки, самобутність території, побутування на 
території якоїсь традиції, специфіка території, місцева самосвідомість, 
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місцева просторова самосвідомість, місцева етнічна самосвідомість 
і навіть сепаратизм. Насамперед, це пов’язано із тим, що дослід-
ження регіональної ідентичності має свої особливості у різних 
країнах. Так, британський дослідник-географ Т. Крессуел як більш 
загальне, ніж регіональна ідентичність, розглядає поняття «відчуття 
місця» (Sense of Place). За із Т. Крессуелом, «відчуття місця» існує 
у двох варіантах: перший – у розумінні «укоріненості» (rootedness). 
На думку дослідника, це необхідна людині постійність у динамічному 
світі, це не частина або якість динамічного світу, а скоріш певна 
можливість на якийсь час його позбутися. Другий варіант – 
«реактивне відчуття місця» (reactionary sense of place). У цьому 
контексті «відчуття місця» пов’язане із конкретною реакцією на 
оточуючий динамічний і мобільний світ. Саме із другим варіантом 
Т. Крессуел пов’язує поняття «ідентичність» [14, с. 72-75]. 

Загалом, у різних країнах і культурах зміст феномену «регіо-
нальна ідентичність» є досить різним і коливається від її тракту-
вання як традиції до універсальної форми буття. У деяких країнах 
Європи розвиток, зокрема, й регіональних ідентичностей означає 
кризу власне національної ідентичності. М. Крилов вважає, що на 
Заході більшу вагу мають різні зовнішні ознаки, наприклад, назви 
вулиць, а отже – регіональна ідентичність у західноєвропейських 
країнах, по суті, риса повсякденного побуту, котрий, імовірно, 
затьмарює деякі глибинні сторони ідентичності [3, с. 18]. 

На пострадянському просторі найчастіше, коли мова заходить 
про визначення терміна «регіональна ідентичність», йдеться про 
соціальне самопочуття індивідуума, яке спонукає його асоціювати 
себе з певною соціальною групою на підставі спільних ознак і 
інтересів. Як зазначає російський дослідник Л. Смірнягін, ці групи 
можуть бути найрізноманітнішими: расовими чи етнічними, 
професійними, майновими, класовими, освітніми. Важливим є те, 
що разом вони утворюють складний і подекуди суперечливий 
комплекс, який значною мірою визначає або пояснює поведінку 
конкретної особистості. До цього ряду Л. Смірнягін відносить і 
регіональну ідентичність. На думку дослідника, це насамперед 
виявляється у солідарності із земляками, спричиненій спільним 
проживанням на одній території у цей момент чи в минуло-
му [8, с. 87; 9]. Тобто, по суті, йдеться про «малу батьківщину». 
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Інший російський учений – М. Крилов звертає увагу на те, що 
поняття «регіональна ідентичність» поєднує аспекти власне простору 
і аспекти внутрішньої енергетики, «сили» ідентичності, де доречний 
термін «місцевий патріотизм» [4]. Крім того, на думку М. Крилова, 
виділяються «регіональна ідентичність» – результат процесу і 
регіональна самоідентифікація населення – сам процес; індивіду-
альна (індивід ідентифікує себе із територією) і колективна само-
ідентифікація. Ступінь самоідентифікації різних індивідів з тери-
торією різна (вона може бути описана у термінах патріотизму, 
любові, комплексу неповноцінності) [3, с. 15]. 

В Україні теоретичні питання, пов’язані із поняттям «регіо-
нальна ідентичність», ґрунтовно дослідила Л. Нагорна. На її думку, 
регіональна ідентичність належить до сукупності так званих 
горизонтальних типів ідентичності і є поряд з локальною чи не 
найближчою до людини опосередкованою опорою самоідентифі-
кації через територію, на якій вона живе постійно. У соціальному 
аналізі регіональна ідентичність – це своєрідний ключ до констру-
ювання регіону як політичного, соціального, інституційного простору. 
Функціонально вона здатна сприяти стабілізації (або, навпаки, 
розхитуванню) політичної системи, а також легітимації прав регіо-
нальних еліт на владу [5, с. 66]. При цьому дослідниця звертає 
увагу на те, що концептуалізація поняття «регіональна ідентич-
ність» ускладнюється розмитістю обох вихідних понять («регіон» 
та «ідентичність»). 

Так, коли йдеться про поняття «ідентичність», то виділяється 
два бачення його сутності. У примордіалістичному трактуванні 
ідентичність розглядається переважно як органічно притаманна 
людині чи соціуму риса, дана від народження. За іншим, конструк-
тивістським, баченням ідентичність, навпаки, виступає як ментальний 
конструкт, призначення якого полягає у реалізації потреби у належ-
ності до певної спільноти та відмежування від інших спільнот. 

Так само досить розмитим є і поняття «регіон», адже під нього 
можна підвести і господарську, економічну спільноту, і адміністра-
тивно-територіальну одиницю. Також різними є розміри регіону – 
від міжрайонного до міжконтинентального. Таким чином, на думку 
Л. Нагорної, зміст поняття «регіон» визначається завданнями, що їх 
ставить перед собою дослідник. Але для розуміння умов, що форму-
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ють регіональну ідентичність, надзвичайно важливим є і врахування 
конкретно-прикладного контексту функціонування регіону, зокрема, 
індикаторів та індексів його динаміки, соціального самопочуття 
різних верств населення, інвестиційної привабливості тощо [5, с. 67]. 

Інший український учений, М. Долішній, пропонує трактування 
поняття «регіон» відповідно до Статуту Комітету регіонів (1994 р.). 
Отже, регіон – це територія, яка є очевидною єдністю з географічної 
точки зору або такою територіальною єдністю, спадкоємність і 
населення якої поділяє спільні цінності та намагається зберегти і 
розвивати свою самобутність з метою стимулювання культурного, 
економічного та соціального прогресу [7, с. 108]. 

Отже, процеси регіоналізації і феномен «регіональної ідентич-
ності» є об’єктами дослідження різних наукових дисциплін, як 
природничих, так і гуманітарних: географічної, економічної, соціо-
логічної, історичної, філософської, політичної. Перш за все, до 
вивчення проблем регіоналізації звернулися дослідники геополітики, 
соціологи, економісти, оскільки цей феномен тісно поєднаний з 
глобалізацією і пов’язаними із нею трансформаціями у соціально-
політичній і економічній сферах. 

У політичній науці регіон розглядається як одна з одиниць 
територіальної структури національної держави, складова мережі 
адміністративно-територіального поділу, де діють регіональні владні 
інститути з певними компетенціями і відповідними фінансовими 
ресурсами для їх реалізації, відбувається регіональне політичне 
життя. У ширшому сенсі, регіон визначається як інститут або 
система інститутів і організацій, що діють на певній території і 
являють собою фрагмент території держави [1, с. 7]. Однак, на наш 
погляд, таке трактування є надто формальним в українських реаліях. 
Адже, як зауважує Л. Нагорна, «чітко окреслені регіони в Україні 
не існують ані у законодавчому полі, ані на картах; їхня кількість і 
межі визначаються по-різному. А проте українські «великі» регіони, 
принаймні більшість з-поміж них, мають настільки виразне обличчя 
і власні ціннісні системи, що вплив останніх і на політику, і особливо 
на електоральні симпатії виявляється визначальним. Зрозуміло, 
тут не йдеться про області, які у вітчизняному практичному слово-
вживанні часто іменуються регіонами» [5, с. 69]. 

Польські дослідники, котрі багато уваги приділяють проблемам 
типології регіонів і регіональних ідентичностей, характеризують 
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регіон як «територію, мешканці якої мають відчуття ідентичності 
настільки сформоване, що воно є «щоденним досвідом». Так, 
Б. Яловецький наголошує, що відчуття територіальної ідентичності 
є найважливішим критерієм виділення окремого регіону, оскільки 
в цьому разі він стає реальним буттям, стабільно існуючим у 
свідомості і повсякденності його жителів, а не абстрактним концептом 
аналітиків або адміністративно-територіальною одиницею [13, с. 381]. 

Польські дослідники вводять розрізнення так званих реліктових, 
політичних та етнічно-лінгвістичних регіонів. До числа реліктових 
відносять ті, які в минулому були тією або іншою мірою автоном-
ними чи незалежними, але пізніше поглинуті більш потужними 
організмами, внаслідок чого мешканці цих регіонів втратили від-
чуття ідентичності. Політичними регіонами вважаються ті, які й 
досі функціонують як адміністративні чи політичні одиниці. Етнічно-
лінгвістичні регіони виокремлюються за ознаками певної специ-
фічної культури, діалектних особливостей. До речі, такий регіон, 
як Галичина, є своєрідним історичним спадком як для України 
(східна частина), так і для Польщі (західна частина). Б. Яловецький 
відносить Галичину до реліктових регіонів, пояснюючи це тим, що 
у польській частині Галичини регіональні самоідентифікації є 
досить слабкими і поступаються національним, локальним та 
європейським. Утім, і на цьому акцентує Л. Нагорна, для української 
Галичини визначення «реліктовий регіон» буде не зовсім коректним 
хоча б тому, що регіональна ідентичність тут виявляє себе досить 
виразно, особливо в часи загострення політичних протистоянь. 
Пояснюється це тим, що історична й спадкова ідентичність тут 
органічно поєднуються з ідентичністю проживання і проспективною 
ідентичністю. Інакше кажучи, галицька ідентичність в її україн-
ському різновиді є досить сильною саме тому, що в ній історичний 
компонент поєднується із травмуючим досвідом і ще до кінця не 
вирішеними, з точки зору місцевої спільноти, завданнями його 
подолання. Підживлюють її і продиктоване логікою життєвих реалій 
протистояння «вічно живому» польському міфу «галичанської 
Аркадії», і досить міцні у середовищі місцевої інтелігенції месіан-
ські настрої «галицького П’ємонту» [5, с. 70]. 

Слід зауважити, що історія взагалі виступає одним із основних 
джерел конструювання політичних ідентичностей. З огляду на це 
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вагомий внесок у дослідження сучасних регіональних ідентичностей 
може зробити така галузь історичної науки, як історична регіона-
лістика, оскільки колишня державна належність чи тривале пере-
бування у рамках певної адміністративної одиниці накладає на 
регіональний розвиток ні з чим не зрівняний відбиток. Але 
регіон – не лише об’єкт, але й суб’єкт, він сам себе вибудовує і 
видозмінюється у цьому процесі. Регіон – це ще і рамка, певний 
контур для порівнянь і узагальнень [2, с. 12]. На думку Я. Верменич, 
регіон неможливо зрозуміти, якщо орієнтуватися на домінуючу на 
кожному історичному етапі розстановку політичних сил і відповідні 
настрої. У кожному регіоні існують «підводні течії», що явно виби-
ваються із загального «потоку». У їх дослідженні неможливо обійтися 
без своєрідної герменевтики – уважного простеження того, у яких 
текстах і контекстах упродовж тривалого історичного розвитку 
певні настрої і поведінкові стереотипи зароджувалися і як транс-
формувалися. У той же час, Я. Верменич застерігає, що у дослід-
женні регіону існують ризики «потонути у багатоманітті». Щоб їх 
мінімізувати, слід зосередитися, насамперед, на тому, що визначає 
тенденції і формує напрями змін [2, с. 14]. На наш погляд, такий 
підхід є цілком виправданим і під час дослідження етнополітичних 
аспектів регіональної ідентичності, зокрема, такої її складової, як 
регіональна самосвідомість. 

Наразі існує два підходи до аналізу регіональної самосвідомості: 
соціокультурний і політичний. Відповідно до першого у центрі уваги 
знаходиться вивчення відмінностей у самосвідомості національних 
(етнічних) утворень. Для другого пріоритетним є вивчення відмін-
ностей політичного розвитку територій і електоральних уподобань 
їх населення. Сутність соціокультурного підходу зводиться до того, 
що формування ідентичності відбувається «знизу» і є наслідком 
кризи системи політичної ідентифікації на загальнонаціональному 
рівні. Тобто, регіональні ідентичності розглядаються як тимчасові. 
Відповідно до другого підходу основна увага приділяється ціле-
спрямованому конструюванню регіональної ідентичності «згори» і 
у центрі уваги опиняється «політика регіональної ідентичності» та 
«агенти формування регіональної ідентичності». У такому розрізі 
регіональну ідентичність можна розглядати і як один з ключових 
елементів конструювання регіону як соціально-політичного простору, 
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а також основи для особливого сприйняття загальнонаціональних 
політичних процесів. 

Питання ідентичності та її вплив на мешканців того чи іншого 
регіону або нації в цілому розглядав у своїх працях відомий амери-
канський політолог С. Гантінгтон. Так, у своїй праці «Хто ми?: 
Виклики американської національної ідентичності» він зазначає: 
«...ідентичність – самосвідомість індивіда або групи. Вона являє 
собою продукт самоідентифікації, розуміння того, що ви чи я 
володіємо особливими якостями, що відрізняють мене від вас і нас 
від них. Ідентичність співвідноситься з образами індивідуальності 
і самості, відтворюваними актором, і формується завдяки взаєминам 
людини зі значущими персонажами з його оточенням. Ідентичність 
важлива тому, що вона визначає поведінку людини». Але С. Гантінг-
тон звертає увагу й на такий аспект, як мінливість ідентичності, здат-
ність індивіда до зміни ідентичності. При цьому, автор наголошує на 
тому, що індивідуальна ідентичність більш мінлива, а групова – менш 
мінлива, оскільки базується на заздалегідь заданих параметрах [11]. 

У структурі будь-якої ідентичності загалом виділяються два 
основні компоненти: когнітивний – знання, уявлення про особливості 
своєї групи і усвідомлення себе її членом. А також афективний – 
оцінка якостей власної групи, значимість належності до неї. Для 
структури регіональної ідентифікації так само є притаманними ці 
два компоненти – знання, уявлення про особливості власної тери-
торіальної спільноти і усвідомлення себе її членом та оцінка якостей 
власної території, її значущість у локальній і світовій системі 
координат. З огляду на те, що не завжди наявні межі адміністративно-
територіальних одиниць збігаються із кордонами власне «регіону», 
то у цій якості може виступати сукупність територій. Але для 
такого об’єднання потрібна наявність певних ознак: спільність 
історичної долі, притаманних лише цій групі особливостей 
культури (матеріальної і духовної), географічної спорідненості 
територій, певного спільного типу економіки. 

Також простежується певна закономірність: у стабільних 
державах регіональна ідентичність існує переважно на емоційному 
рівні й виразно виявляється лише у культурно-психологічному і 
побутовому полі. А у країнах, де загальнонаціональна ідентичність 
є порівняно слабкою або недосформованою, у регіональних еліт 
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часто з’являється спокуса використати у своїх інтересах мобіліза-
ційний потенціал регіоналізму. Лідери думок – від впливових 
політиків до журналістів – вдаються до конструювання притягальних 
міфів, що використовують як природне почуття прив’язаності до 
місця проживання, так і настрої невдоволення політикою центру. 
Експлуатація ресурсу регіональної ідентичності може здійснюва-
тися і у конструктивному руслі, наприклад, з метою маркетингу 
території, тобто конструювання такого її образу, який здатен 
підвищувати привабливість регіону як об’єкта інвестування і як 
ареалу проживання. 

Українські соціологи поділяють чинники, під впливом яких 
формуються територіальні ідентичності, на довго- і короткотермінові. 
Довготермінові залежать від особливостей поселенської мережі, 
ступеня економічного розвитку регіону, етнічного складу населення і 
його міграційного досвіду, історичної пам’яті, орієнтацій на 
«свободу» чи «порядок», унітаризм чи автономію. Короткотермінові 
формуються під впливом ситуативних інтересів регіональних еліт, 
геополітичних чинників, поточних політичних процесів [10, с. 103]. 

Історично так склалося, що як Україна в цілому, так і окремі її 
регіони знаходиться на цивілізаційному пограниччі, що, безумовно, 
накладає свій відбиток і на формування регіональних ідентично-
стей. Утім, не менш вагомим є й інший фактор, пов’язаний із 
прикордонним існуванням. Російський дослідник М. Крилов 
визначає його як «стрес сусідства». «Стрес сусідства», у трактуванні 
М. Крилова – це «ситуація, пов’язана, по-перше, з присутністю у 
свідомості індивіда «образу успішного сусіда», що створює спокусу 
зміни самоідентифікації, і, по-друге, з «зайвою відкритістю» 
мезорегіональних кордонів, що додатково стимулює вказану 
спокусу» [3, с. 181]. Попри те, що дослідник розглядає цей феномен 
на рівні поселень, а не регіонів у ширшому розумінні, на наш 
погляд, «стрес сусідства» певною мірою може бути притаманним і 
для історично сформованих регіонів. В українських реаліях такий 
феномен тією чи іншою мірою проявляється у прикордонних регіо-
нах, особливо західних областей. 

Очевидно, що за певних умов «стрес сусідства» може потягти 
за собою й більш негативні процеси, включаючи дезінтеграційні і 
сепаратистські процеси. Не в останню чергу й через подібні загрози 
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питання регіональної ідентичності набули важливого значення в 
дебатах стосовно поточних змін і політичного майбутнього Європи. 
Історично на європейському континенті регіональна (місцева, 
локальна) ідентичність формувалася та існувала набагато раніше 
за «національну», якщо останню розуміти у сенсі належності до 
спільноти, об’єднаної громадянством певної національної держави. 
Ця послідовність простежується на рівні таких найпотужніших 
держав – засновників Європейського Союзу, – як Німеччина та 
Франція, також Іспанія та Італія. Фактично, майже кожна сучасна 
європейська країна протягом тривалого періоду формувала спільну 
національну ідентичність шляхом «накладання» її на вже існуючі 
попередньо ідентичності нижчого рівня (об’єднуючи таким чином 
баварців із саксонцями, каталонців з андалузцями й т. ін.). 

Більшість дослідників погоджуються з тим, що оскільки регіо-
нальні європейські ідентичності є давнішими порівняно з «націо-
нальними», створювалися більш органічно, природним шляхом (без 
тиску ззовні чи завдяки свідомим зусиллям «зверху»), вони є вельми 
сталими, і деякі з них мають усі шанси зберігатися й надалі, співіс-
нуючи – а іноді й успішно конкуруючи – з ідентичностями вищого 
порядку – такими, як національна чи загальноєвропейська [6]. 

Ще однією потенційною проблемою, яку за певних обставин 
може підживлювати регіональна ідентичність, є зіткнення ідентич-
ностей. Регіоналізація політичного простору (зростання значення 
регіонів у складі національної держави і макрорегіонів – наднаціо-
нальних об'єднань як суб'єктів політичного процесу) висуває тери-
торіальну ідентичність як одну з точок відліку в осмисленні сучасного 
політичного розвитку і порядку денного соціокультурної модерні-
зації. Зіткнення ідентичностей може проявлятися на різних рівнях, 
наприклад, як протистояння локального та глобального, самоіден-
тифікації та глобалізації. 

В українських реаліях дезінтегруючі чинники пов’язані із 
політичною диференціацією регіонів за двома основними чинниками – 
мовно-культурними цінностями і геополітичними орієнтаціями. Як 
правило, до 2014 р. це виявлялося на електоральних уподобаннях 
українців на президентських та парламентських виборах. Дані 
соціологів свідчать про чітко фіксований регіональний характер 
українського електорату [12, с. 45–65]. 
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У випадку із регіональними ідентичностями потенційний 
конфлікт можливий у тому разі, коли декілька груп починають 
претендувати на одну історичну, політичну, соціальну, культурну 
територію. Природно, що «накладання ідентичностей» найбільш 
виразно виявляється у випадках політичних зазіхань на спірні 
географічні території. При цьому сила територіального інстинкту 
суттєво зростає, якщо територіальна спільнота розташована в 
прикордонному регіоні. Власне, приклад такого конфлікту іден-
тичностей Україна отримала на Донбасі, де якраз і відбулося зіткнення 
української та радянсько-російської ідентичностей. Трагічні події 
на Сході України вивели рівень загроз сепаратизму, зумовлених, 
серед іншого, особливостями регіональної ідентифікації, на новий 
рівень. На жаль, потенційні загрози дезінтеграції і сепаратистських 
рухів не можна виключати у майбутньому. 

Таким чином, регіональна ідентичність – це поняття, що об’єднує 
в собі відчуття спільності території, усвідомлення загальних регіональ-
них інтересів, а також є маркером самоідентифікації (у тому числі 
групової). Регіональна ідентичність – це також важлива складова 
конституювання регіонів, структуротворний чинник регіоналізації. 

Ключовими елементами ідентичності є спільність історичних 
доль, а також властиві тільки цій групі особливості культури 
(матеріальною і духовною), географічна єдність території, деякий 
загальний тип економіки. 

Ідентичність не є лише певним атрибутом, властивістю суб’єкта, 
вона є ставленням особи до себе самої та інших собі подібних 
особистостей. При цьому, трактування ідентичності може розгля-
датися або як органічно притаманна людині чи соціуму риса, дана 
від народження, або ж як штучний ментальний конструкт, призна-
чення якого полягає у реалізації потреби у належності до певної 
спільноти та відмежування від інших спільностей. 

Регіон теж може виступати або у формальній якості, тобто 
існувати де-юре, являючись, наприклад, адміністративною одиницею. 
Або ж регіон може виступати як неформальне утворення, тоді його 
існування визначається, наприклад, самими ученими на підставі 
спеціальних досліджень територіальної структури за тими або 
іншими політичними характеристиками. 

Щоб ідентифікувати територіальну спільноту, науковцю необ-
хідно її визначити (хоч би на афективному рівні, тобто на рівні 
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оцінки якостей групи і значущості члена в ній) і одночасно 
відокремити від інших спільностей. Тому істинне значення 
територіальної ідентичності пов’язане з усією схожістю і відмінно-
стями, об’єднанням і протиставленнями громадського життя. 

Також у сучасних українських реаліях слід надавати особливої 
ваги тій обставині, що регіональна ідентичність може виступати 
як інструмент політичного процесу, а також інтегруючий або 
дезінтегруючий чинник. 
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Олег Калакура 
 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР  
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ СПІВПРАЦІ  
НА ТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  

(ДОСВІД ГАЛИЧИНИ) 
 

У статті розглянуто досягнення і проблеми сучасної українсько-
польської співпраці у гуманітарній сфері на прикладі досвіду 
Галичини. З’ясовано рівень контактів української та польської 
регіональних цивілізацій у збереженні спільного культурного надбання, 
розвитку освіти та науки. Висвітлено роль польської етнічної 
групи Галичини, її громадських представників у культурно-
освітньому діалозі, розкрито подальші напрями українсько-
польського співробітництва в межах євроатлантичної цивілізації. 

Ключові слова: діалог цивілізацій, українсько-польські відносини, 
Галичина, етнополітика, національно-культурні товариства, 
євроінтеграція. 

Oleg Kalakura. Civilization dimension Ukrainian-Polish 
cooperation against the backdrop of the European integration process 
(experience of Galicia). The author discusses the achievements and 
problems of modern Ukrainian-Polish cooperation in the humanitarian 
sphere based on the experience of Galicia. It was found the contacts 
level were Ukrainian and Polish regional civilizations in preserving the 
common cultural heritage, development of education and science. The 
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role of the Polish ethnic group of Galicia and its public representatives 
in the cultural and educational dialogue revealed further areas of 
humanitarian Ukrainian-Polish cooperation within the Euro-Atlantic 
civilization. 

Key words: dialogue of civilizations, Ukrainian-Polish relations, 
Galicia, ethnic policy, ethnic and cultural associations, European 
integration. 

 
Сучасна етнополітична наука дедалі частіше розглядає 

соціогуманітарний розвиток будь-якої нації, у тому числі й 
української, під цивілізаційним, ціннісним кутом зору. Українці, 
перебуваючи тривалий час у складі різних державних організмів, 
контактували з польською, російською, румунською, словацькою, 
турецькою, угорською, чеською регіональними цивілізаціями, сприяли 
збагаченню їх духовно-культурного середовища і, відповідно, самі 
збагачувались у культурному та духовному вимірі. У цьому зв’язку 
особливої актуальності набувають українсько-польські взаємини, 
як з погляду міжнаціонального діалогу, так і наукового осмислення. 

З відновленням незалежності України і демократизацією 
Польщі принципово нового характеру і масштабів набули традиції 
міждержавної співпраці, закладені у ході національно-демократичних 
революцій 1917–1920 рр., зокрема С. Петлюрою та Й. Пілсудським. 
Їх активізація і поглиблення посилюється на тлі євроінтеграційних 
процесів і агресивно-експансіоністської політики путінської Росії. 
Польща стала реальним промоутером українського євроатлантичного 
руху, який успішно пройшла сама, виступаючи своєрідним «адво-
катом» інтересів України в Європі. 

Упродовж останнього 25-річчя Україна та Польща започатку-
вали нову сторінку українсько-польських взаємин, співпраці та 
партнерства, уклали низку договорів, заклали основи для утверд-
ження рівноправного статусу поляків в Україні й українців у 
Польщі. Правовим фундаментом порозуміння і співробітництва 
став «Договір між Україною та Республікою Польща про добросу-
сідство, дружні відносини і співробітництво», ратифікований в 
1992 р., у другій статті якого зазначено, що сторони діють відпо-
відно до міжнародних стандартів захисту національних меншин, 
визнання їхнього права на збереження етнічної, культурної, мовної 
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та релігійної самобутності [1, с. 613]. У процесі втілення цього 
Договору та інших угод Польща ініціювала допомогу Україні в 
реалізації європейської інтеграційної політики, активно підтримала 
її членство в Раді Європи, сприяла у вступі до Світової організації 
торгівлі, піддержувала рух до Європейського Союзу та трансат-
лантичних структур. Усе це відбувалося на тлі подолання стерео-
типів ворожості, успадкованих від минувшини, утвердження взаємної 
довіри, підтримки і розширення співпраці сусідніх народів у всіх 
сферах політичного, економічного, науково-технічного, культурного 
і гуманітарного співробітництва, активним чинником якого виступає 
народна дипломатія, насамперед мешканці прикордоння. 

Мета нашої статі полягає в тому, щоб проаналізувати вплив 
українсько-польської співпраці на розвиток освіти та культури 
Галичини як регіону транскордонної співпраці, регіону, який поряд 
з іншими західними областями (Закарпатською, Чернівецькою) 
характеризується як найбільш європеїзований – за історичною 
традицією, культурно-національним менталітетом, релігійними 
уподобаннями [2, с. 75]. Галичина – один з унікальних історико-
географічних та етнографічних регіонів України, який має тривалу 
історію співіснування та діалогу українців і поляків у складі Поль-
ського Королівства, Речі Посполитої, Австро-Угорщини, Західно-
української Народної Республіки, Польської Народної Республіки, 
УРСР. Історичний досвід Галичини засвідчує спорідненість слов’ян-
ських народів, пов’язаних європейською цивілізацією, культурною 
та духовною близькістю. Українсько-польська гуманітарна співпраця 
вже набула певного висвітлення у вітчизняній історико-політичній 
науці [3; 4; 5; 6]. Однак спеціального дослідження щодо участі в 
ній представників Галичини у контексті діалогу української та 
польської регіональних цивілізацій, спільного європейського майбут-
нього ще не створено. Між тим, саме культурно-гуманітарний чинник 
поряд з геополітичним, територіально-географічним, соціально-
економічним найбільш суттєво впливає на українсько-польське 
цивілізаційне співробітництво. 

Як засвідчує соціологія, суспільні настрої сучасних мешканців 
західноукраїнського регіону більш-менш одностайні у ставленні 
до європейського вибору України. Значна частина населення, насам-
перед молодь, сприймає себе як частину європейської спільноти. 
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Узагальнене бачення майбутнього найчастіше виражається формулою: 
шлях України – європейський, з високими стандартами свободи, 
захисту соціальних прав [2, с. 209]. На думку більшості галичан, 
особливо молоді, українська культура, як і польська, тяжіє до 
європейської культурної традиції. 

Гуманітарна співпраця відіграє важливу роль у наближенні 
українсько-польського макрорегіону до цінностей західної цивілізації. 
Гуманітарна сфера, завдяки реалізації науково-освітніх заходів і 
проектів, творить новий образ «поляка» та «українця» в європей-
ському цивілізаційному просторі, не обтяжений негативізмом 
минулого. Засвоєнню українськими громадськими інституціями 
польського досвіду з євроінтеграції та розвитку демократії сприяли 
проекти «Польсько-український центр громадської освіти», «Трикут-
ник партнерства», «Достовірність та партнерство – недержавні 
організації в місцевому суспільстві», «Активізація місцевої грома-
ди – розвиток громадянського суспільства в Україні» [7, с. 13]. 

Гуманітарна складова співробітництва стала наріжним напрямом 
і ядром українсько-польської співпраці. Стратегічний характер 
відносин України та Польщі заклав підвалини системної, стійкої та 
стабільної політики в культурно-гуманітарній сфері. Основними 
формами українсько-польського співробітництва в культурно-
гуманітарному просторі є фестивалі традиційної культури, ярмарки, 
спортивні заходи, обміни делегаціями, насамперед шкільною та 
студентською молоддю, театральними колективами, експозиціями 
музеїв, конференції, наукові семінари, співробітництво вузів, бібліотек, 
культурно-гуманітарна діяльність громадських організацій, проекти 
зі збереження культурної спадщини, дні добросусідства. 

На території Галичини діє розгалужена мережа національно-
культурних товариств польської етнічної групи в Україні, яка 
зберегла або відроджує мову, культуру та релігію предків. Вони 
об’єднані Спілкою поляків України (СПУ, голова С. Шалацький, 
пізніше С. Костецький) та Федерацією польських організацій в 
Україні (ФПОУ, голова Е. Хмелева). Активізується діяльність 
членської організації ФПОУ – Товариства польської культури 
Львівської землі, яке у 2009 р. мало 21 відділ і об’єднувало близько 
12 тис. членів. Загалом, згідно з даними Посольства РП в Україні, 
найбільша кількість польських організацій була у Львівському 
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консульському окрузі – 120, другим за чисельністю був Луцький 
округ – 58, Київський округ – 37 організацій, Одеський – 15, 
Харківський – близько 10 організацій, разом 240 організацій [8, с. 289]. 
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 [5, с. 359]. 
З початком діяльності єврорегіону «Карпати» поляки Галичини 
здобули додаткові можливості розширення міжособистісних 
контактів з поляками Польщі, підтримки польських державних і 
недержавних установ. 

Пріоритетним напрямом діяльності польських культурно-
національних товариств стало відродження культурно-освітніх та 
духовних традицій, вивчення польської мови, налагодження кон-
тактів з історичної батьківщиною – Польщею, зміцнення українсько-
польських зв’язків у галузі освіти, науки та культури. Зміст, форми 
і методи їхньої діяльності різноманітні: від поширення відомостей 
про історію, культуру і мистецтво, зовнішню політику Польщі, 
збереження пам’яток польської культури, створення територіальних 
організацій, відділів польської книжки у бібліотеках, польських 
художніх колективів, співпраці зі ЗМІ у процесі висвітлення 
польської тематики до заснування шкіл з польською мовою навчання. 
Польські національно-культурні товариства отримують належну 
організаційну і частково фінансово-матеріальну підтримку від 
державних органів влади як України, так і Польщі. 

Вагомою складовою українсько-польського гуманітарного 
співробітництва виступає спільна культурна спадщина як один із 
дієвих чинників збереження історичної пам’яті і подолання нега-
тивних стереотипів. Великий суспільний резонанс викликає 
проведення таких заходів, як Дні добросусідства на кордоні, Дні 
української культури в Польщі та Дні польської культури в 
Україні, які дають можливість на системній основі проводити 
спільні культурно-мистецькі заходи, конференції з транскордонного 
співробітництва, впроваджувати молодіжні проекти, екуменічні 
молитви і панахиди, вшановувати місця пам’яті, а також долати 
психологічні бар’єри, накопичені упередження. Як відомо, стереотипи, 
пов’язані з історичним минулим територій порубіжжя, відсутність 
психологічної готовності частини жителів до співробітництва, 
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ментальні відмінності тощо негативно впливають на транскордонну 
співпрацю. Ось чому обмін, контакти, кооперація сприяють взаємо-
пізнанню у галузі культури і є одним з найефективніших засобів 
формування нового рівня відносин між народами. 

Важливою подією в розгортанні українсько-польської культурної 
співпраці стало закладення фундаменту Польського дому у Львові – 
Центру польської культури та європейського діалогу. В урочистостях, 
які пройшли 6 листопада 2015 р., взяли участь численні гості з 
Польщі та регіонів України: голова Кабінету президента РП 
А. Квятковський зачитав листа від президента РП А. Дуди, з 
промовами виступили міністр закордонних справ РП Ґ. Схетина, 
речник МЗС України М. Беца, голова Львівської обласної державної 
адміністрації О. Синютка, львівський міський голова А. Садовий, 
Голова правління Об’єднання «Польська спільнота» Л. Комолов-
ський, маршалок Підкарпатського воєводства В. Ортиль. Польську 
громаду України представляли Е. Хмелева, Е. Легович (голова 
Головного правління Товариства польської культури Львівщини) 
та професор М. Ґжеґоцький. Зверталася увага на те, що ця установа 
стане місцем діалогу та польсько-української співпраці, а також 
осередком, який пропагуватиме європейські цінності [9]. 

Культурні контакти, освітні, наукові ініціативи, які в українсько-
польській комунікації вирізняються дедалі більшою інтенсивністю, 
покликані гармонізувати відносини між окремими громадянами, 
громадами, містами, органами місцевої влади, етнічними групами 
та знівелювати традиційну бар’єрність кордону. Українсько-польська 
співпраця в гуманітарній сфері справляє позитивний вплив на 
зміцнення відносин між регіонами, виступає «інструментом миру», 
чинником, який врівноважує соціокультурні відмінності, впроваджує 
толерантність, сприяє запобіганню конфліктів. Спільні культурні 
заходи дозволяють громадянам України глибше усвідомлювати 
свою історичну укоріненість і належність до європейської цивілі-
зації. Соціологічні дослідження засвідчують постійне зростання 
кількості тих українців, які ідентифікують себе як європейці, 
прагнуть євроінтеграції [10]. 

У цій царині немає вагомих, великих проектів, таких як участь 
України у Програмі ЄС – Східного Партнерства «Культура і креа-
тивність» («Креативна Європа»), який запрацював з 1 січня 
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2016 р., і нібито «дрібних», наприклад, дослідницького проекту 
«Зникаюча краса. Архітектурна деталь у пам’ятках польсько-
українського прикордоння». Всі культурницькі ініціативи, проекти, 
важливі для розвитку культури. Завдяки участі України у «Креативній 
Європі» український сектор культури здобув шанс приєднатися до 
цього європейського ринку. Так, Комісар ЄС з питань освіти, 
культури, молоді та спорту Т. Наврачич вважає, що українські 
літературні твори зможуть бути перекладені на європейські мови, 
а це відкриє додаткові можливості для української культурної та 
креативної індустрій показати себе в Європі [11]. У процесі реалізації 
проекту «Зникаюча краса», огляду українсько-польського прикор-
доння було відібрано найбільш унікальні пам’ятки архітектури, 
після чого Україна та Польща зі спільною заявою звернулися до 
міжнародної організації ЮНЕСКО, щоб занести до списку 
Всесвітньої спадщини 16 дерев’яних церков XVI–XIX століть [12]. 
Таким чином, у 2013 р. дерев’яні церкви Карпатського регіону на 
території Польщі і України були занесені до об’єктів Всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО. 

Активно ведеться співпраця Галичини і регіонів Польщі з 
обміну театральними колективами, експозиціями музеїв, бібліотек. 
Став доброю традицією театральний фестиваль «Золотий Лев», що 
кожні два роки проводиться у Львові. Польські театральні колективи 
поряд з колективами інших європейських країн є постійними та 
активними учасниками цього театрального дійства [6, с. 28]. На 
підтримку культурного співробітництва спрямований проект 
«Створення мультимедійного музею культурної спадщини Карпат-
ського єврорегіону», першим результатом якого стало налагод-
ження співпраці між Львівським музеєм етнографії та художнього 
ремесла і Національним музеєм Перемишлянщини, а також прове-
дення спільних наукових сесій і відповідних спільних виставок. 
Подібні спільні українсько-польські проекти покликані не тільки 
зберегти та популяризувати культурну спадщину, але й вивести 
українсько-польську співпрацю в гуманітарній сфері на більш 
прагматичний та якісний рівень. 

В умовах незалежності України помітно активізувалася діяльність 
польських громадських товариств і організацій щодо задоволення 
запитів представників полонії у вивченні рідної мови, натомість 
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складнішим виявилося надання освітніх послуг через загальноос-
вітні школи. Помітно збільшилася, порівняно з ситуацією в УРСР, 
кількість дітей, які навчаються польською мовою у державних 
навчальних закладах. Нині замість 2 польських шкіл, які були у 
Львові в радянські часи (№10 та №24), тепер їх 5, що функціонують 
в Івано-Франківській, Львівській і Хмельницькій областях. Рідною 
польською мовою в 2010/11 навч. р. навчалося 1357 учнів, з них 
опановували польську мову як предмет 8338 учнів і ще 3516 
вивчали її факультативно або в гуртках. 

У контексті діалогу культур і будівництва спільного європей-
ського майбутнього українсько-польське співробітництво у сфері 
освіти і науки відіграє непересічну роль. Особливе значення має 
інтеграція української освіти в європейський простір, яка відбува-
ється шляхом адаптації навчальних планів і програм, дедалі ширшого 
навчання молоді за кордоном, обміну студентами, двосторонньої 
співпраці університетів, участі у спільних наукових проектах. При-
кладом нової якості співпраці двох сусідніх народів у гуманітарній 
сфері є навчання українців у вищих навчальних закладах Польщі, а 
поляків – в Україні, що є характерним для освітньої кооперації 
європейських країн. У 2011/12 навч. р. у Польщі навчався 6321 
український студент, у 2012/13 – 9620. Програми та стипендії дають 
унікальну можливість налагодження молодими українськими науков-
цями безпосередніх зв’язків з представниками західного академічного 
середовища, ознайомлення з принципами європейської освіти, засво-
єння нових підходів до організації навчального процесу. Страте-
гічне значення для України і Польщі має співпраця українських і 
польських університетів. Щоб посісти своє вагоме місце у просторі 
європейської цивілізації та пам’яті, виші Галичини, як і країни 
загалом, покликані здійснювати спільну взаємовигідну гуманітарну 
співпрацю, побудовану на постійному і безперешкодному міжосо-
бистісному спілкуванню, науковому дискурсі. 

Виші та школи українсько-польського порубіжжя активно залу-
чаються до участі у спільних проектах та програмах. Серед таких 
проектів ефективними є «Програма шкільних обмінів для україн-
ських та польських шкіл», «Обмін шкільних європейський клубів 
між Польщею та Україною», «Програма Stady Tours to Poland». 
Мобільності студентів та викладачів, а також розширенню можли-
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востей українських науковців сприяє розвинута мережа стипенді-
альних програм, літніх шкіл тощо [7, с. 12–13]. 

У Дрогобицькому державному педагогічному університеті 
імені Івана Франка функціонує Полоністичний центр з бібліотекою. 
У Львівському національному університеті імені Івана Франка 
працює кафедра польської філології. Науковці кафедри здійснюють 
керівництво аспірантами, здобувачами та асистентами, які працюють 
над дослідженням проблем польського та слов’янського мовознав-
ства й літературознавства. На кафедрі працює науково-методич-
ний семінар, на засіданнях якого обговорюються актуальні проблеми 
польського літературознавства та мовознавства, методики викла-
дання польської літератури, культури і польської мови як іноземної. 
У семінарі, крім членів кафедри, беруть участь учені, запрошені з 
університетів Польщі. Від 2009 р. науковці кафедри працюють над 
темою «Стан і розвиток полоністики в сучасній Україні». У межах 
теми зібрано, опрацьовано й опубліковано у співпраці зі Школою 
польської мови та культури Силезького університету збірник наукових 
праць, присвячений сучасному стану полоністики в Україні. У грудні 
2009 р. кафедра провела міжнародну студентську конференцію, 
присвячену 200-й річниці від дня народження Ю. Словацького: 
«Юліуш Словацький: погляд з перспективи ХХІ століття». 

На батьківщині Ю. Словацького, у Кременці, місцева поль-
ська громада докладає значних зусиль для збереження власної 
ідентичності та контактів з українською культурою. Так, 17 січня 
2016 р. у музеї Юліуша Словацького (відкритий у 2004 р.) члени 
Товариства відродження польської культури і молодь, яка вивчає 
польську мову, зустрілися, щоб спільно заспівати колядки. 
Ініціаторка «Вечора колядок» – пані Д. Пронжинська підготувала 
цікаву програму, у яку увійшли польські і українські колядки, які 
чергувалися з віршами про Різдво Христове [13]. 

Добрим прикладом цивілізаційної співпраці України і Польщі 
може слугувати робота Інституту національної пам’яті Польщі, 
який підготував і видав українською мовою книгу «Польща. Нарис 
історії», розраховану спеціально на українського читача. Виклад 
історичного матеріалу в ній сфокусований на спільну історію 
українського і польського народів, на взаємодію і переплетення [14]. 
Рецензентом з українського боку виступив професор Л. Зашкільняк, 
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один з авторів українського підручника «Історія Польщі», який 
став першим в українській історіографії синтезом польської історії 
з висвітленням широкої панорами цивілізаційного поступу людської 
спільноти на терені сучасної Польської Республіки [15]. 

Над створенням важливих українсько-польських проектів у 
галузі освіти та науки працює Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника. У співпраці з Варшавським 
університетом реалізується проект «Колишня метеоролого-астро-
номічна обсерваторія Варшавського університету на горі Піп-Іван – 
Чорногірський хребет» [16]. Реалізація проекту відновлення «Білого 
слона» сприятиме використанню колишньої обсерваторії у сфері 
туризму, поверненню їй деяких науково-дослідницьких функцій, а 
також створенню додаткових умов для інтенсифікації українсько-
польського співробітництва. Щорічно, починаючи з 2007 р., на базі 
Прикарпатського національного університету проводиться Всеукраїн-
ський орфографічний конкурс з польської мови, в якому беруть участь 
студенти з різних областей України. Перспективним напрямом у 
розвитку українсько-польської гуманітарної співпраці є запровадження 
практики надання подвійних дипломів вищими навчальними 
закладами обох країн, у тому числі й Прикарпатського національ-
ного університету імені Василя Стефаника та Варшавського універ-
ситету, Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, іншими 
польськими вишами, загалом з 12 магістерських спеціальностей. 

Подібна робота розгортається і в інших областях регіону. 
Наприклад, 28 загальноосвітніх навчальних закладів Тернопіль-
ської області уклали договори про співпрацю з польськими нав-
чальними закладами. Результати українсько-польської співпраці у 
сфері освіти, науки та культури свідчать про налагодженість міцних 
контактів між регіонами, зокрема, між Галичиною і Люблінським 
та Підкарпатським воєводствами. 

Окремим напрямом українсько-польського діалогу цивілізацій-
ного характеру є релегійно-духовна співпраця, забезпечення віднов-
лення на Галичині діяльності як Української греко-католицької, так і 
Римо-католицької церкви. Римо-католицька церква на теренах 
Львівщини має Львівську архідієцезію, яку очолює митрополит 
Львівський М.Мокшицький. Вірні Церкви об’єднані у 165 релігійних 
організацій, а саме: один центр, 6 управлінь, 135 релігійних громад 
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(104 священнослужителі), 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 висловлюють чимало претен-
зій до органів місцевої влади стосовно повернення окремих колишніх 
культових споруд, що належали Церкві і використовуються не за 
призначенням або перебувають у віданні вірних інших конфесій [17]. 

Так, нерозв’язаними залишилися проблеми з поверненням значної 
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 рішення 
Верховного Суду віруючим не віддали костьол Св. Вавринця у 
Хирові, так само як і костьол Найсвятішої Діви Марії у м. Комарно 
(загалом 20 об’єктів на території округу, які Римо-католицька 
церква вимагає повернути) [5, с. 279]. 

Парафії РКЦ проводять також іншу діяльність, пов’язану з 
реалізацією суспільних інтересів української полонії. Так, Центр 
миру і поєднання у Більшівцях Галицького району Івано-Франків-
ської області, що знаходиться на території монастиря братів 
францисканців, який було створено за фінансової підтримки 
Товариства «Спільнота польська», організував і провів 13–
16 вересня 2013 р. IX Міжнародну наукову конференцію «Діалог 
культур прикордоння. Креси: поняття і дійсність» [8, с. 296]. 

У своїй просвітницькій роботі РПЦ на Галичині співпрацює з 
місцевими парафіями Греко-католицької церкви і Української 
православної церкви Київського патріархату. Вже декілька років 
поспіль 1 листопада, в День усіх Святих, за польською традицією 
на могилах польських та українських воїнів на Личаківському 
цвинтарі відбувається спільна українсько-польська молитва за 
участі священиків УГКЦ та РКЦ. Так, 1 листопада 2014 р. на 
українському й польському військових меморіалах Личаківського 
цвинтаря у Львові відбулася польсько-українська молитва прими-
рення. Спільна молитва за участі римо та греко-католицького 
духовенства відбулася на території меморіалу «Орлят» та біля 
пам’ятника воїнам УГА із запалюванням свічок і покладанням 
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квітів. Також відбулася молитва біля поховань воїнів АТО та 
загиблих на Майдані. Нова сторінка в польсько-українських відно-
синах пов’язана зі стримуванням агресії Росії проти України, яка 
засвідчила шанс розширити українсько-польську співпрацю на 
засадах взаєморозуміння та збереження європейських цінностей. 

Таким чином, відновлення незалежності України та демокра-
тизація Польщі створили передумови для якісно нового етапу 
міжцивілізаційного діалогу народів-сусідів, для широкої, багатога-
лузевої співпраці, насамперед у гуманітарній сфері: культурі, 
освіті, науці та духовності. Галичина як традиційно багатокультур-
ний регіон України, найбільш укорінений у європейські цінності, 
стала не тільки українським П’ємонтом, але й своєрідним містком 
до Європи. Українсько-польське міждержавне співробітництво, 
транскордонна співпраця у гуманітарній сфері, спільний рух до 
європейських цінностей, заснованих на правах особи та можливостях 
вільного розвитку, приведе українців та поляків до нового рівня 
координації і відповідних перспектив. 

 
_______________________________ 
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Юрій Ладний 
 

ЕТНОПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 1917–1921 РР.:  
ІСТОРИКО-ЕТНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС 

 
У статті аналізуються складні етнополітичні процеси, які 

відбувалися в Україні за доби національної революції та громадян-
ської війни. Зроблено ряд уточнень та здійснено кроки подолання 
стереотипів національної пам’яті в міжнаціональних відносинах. 
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Окрема увага приділяється аналізу українсько-російських відносин 
у контексті історичного простору І чверті ХХ століття. 

Ключові слова: етнополітика; національно-визвольна революція; 
національно-визвольний рух; національні меншини. 

Ladnyi Yu. Ethnopolitics in Ukraine in 1917–1921: historical 
and ethnological discourse. The article analyzes complex ethno-
political processes that took place in Ukraine during the national 
revolution and civil war. It provides a number of clarifications and 
steps to overcome stereotypes of the national memory with regard to 
inter-ethnic relations. The article also focuses on analyzing the 
Ukrainian-Russian relationship in the context of the historical period of 
the 1st quarter of the 20th century. 

Key words: ethnopolitics, national liberation revolution, national 
liberation movement, national minorities. 

 
Сучасні світові суспільні трансформації підтверджують 

важливість формування етнополітики країн з поліетнічним та 
полікультурним населенням. На початку ХХІ століття міжнаціо-
нальні відносини усе ще залишаються одним із ключових питань 
політичної діяльності сучасних держав світу та важливою складовою 
їх національної безпеки. Світові етнонаціональні практики мають 
обов’язково спиратися на позитивний досвід минулого у вирішенні 
національного питання, обов’язково враховуючи причини і наслідки 
трагічних міжнаціональних конфліктів, яких вистачало в драма-
тичній історії ХХ – поч. ХХІ століття. 

В умовах глобалізації світу залишається актуальним створення 
таких державницьких моделей міжнаціональних відносин, які 
можуть реально позитивно вплинути на зближення між народами 
та злагоду в суспільстві. В цьому контексті набуває важливого 
значення звернення до історичного досвіду країн світу, серед яких 
Україна не є винятком. 

З перших кроків формування етнополітики незалежної україн-
ської держави один з її будівничих академік І. Курас зазначав: 
«Украй актуальним є дослідження етносів України, їхньої ролі в 
становленні та розвитку української нації і держави, у формуванні 
громадянського суспільства. На часі аналіз регіональних, етнічних, 
цивілізаційних особливостей українського соціуму і пов’язаних з 
ними факторів конфліктогенності і загрози стабільності» [1, c. 83]. 
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Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. – історичний 
феномен української демократично-національної революції – ство-
рили широкий науковий простір для всебічних розвідок і аналізу 
етнополітичних процесів. За 25 років незалежності України постала 
новітня історіографія українського державотворення. Коло науко-
вих розвідок періоду 1917–1921 рр. достатньо широке: зовнішня і 
внутрішня політика української держави, соціальна і культурна 
сфера, військове будівництво, шкільна справа тощо. 

У той же час треба зазначити, що етнонаціональна політика 
українських держав значний час залишалася на узбіччі наукових 
досліджень. Не випадково відомий фахівець з історії української 
національно-демократичної революції В. Солдатенко ще в 1999 
році писав: «Означена тема важлива і актуальна не менше своєю 
дотичністю до ювілейної віхи нашої історії, що нині відзначається. 
Очевидно є і не менш сутнісне, глибинне значення в науковому 
сенсі. Адже цей ракурс проблеми практично не вивчався україн-
ською історіографією» [2, c. 3]. 

Перші кроки до висвітлення проблеми етнополітичних відносин 
доби революції виявилися достатньо складними і суперечливими. 
Бракувало джерельного матеріалу, широкого кола наративних 
джерел. Гостро відчувалася відсутність нових методологічних 
підходів. Пострадянська історіографія мала певний тиск на 
науковців-дослідників незалежної України. На тлі помітних наукових 
надбань вистачало необ’єктивних оцінок історичних процесів, 
невміння з позицій україноцентризму об’єктивно оцінювати історичні 
події. Ціла низка узагальнюючих праць страждала на упередження 
і стереотипи в ставленні до національних меншин, покладаючи на 
них своєрідний комплекс «історичної провини» за всі негаразди, 
які мали місце в Україні. З небаченою легкістю автори таких праць 
визначали «своїх і чужих», «друзів та ворогів». Достатньо складною 
темою виявилась і етнополітика в Україні 1917–1921 років. Для 
справедливого вирішення національного питання новій українській 
постреволюційній владі, яка була репрезентована постаттю М. Грушев-
ського, В. Винниченка, С. Петлюри, С. Єфремова та ін., належало 
створити новий демократичний формат міжнаціональних комунікацій. 
В основу цього формату покладалося формування етнополітики з 
трьома найбільш представленими національними меншинами: 
росіянами, євреями та поляками. 
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Становище євреїв до лютневої революції 1917 року визначалося 
такими чинниками: 

- політичним, економічним та правовим безправ’ям, які для 
них окреслила самодержавна Росія; 

- перебуванням більшої частини єврейської людності «в смузі 
осілості», своєрідній ганебній резервації «освіченого абсолютизму 
ХХ століття»; 

- монархічно-чорносотенною юдофобською політикою царату, 
яка підживлювала зростання державного та побутового антисемітизму. 

Зазначені фактори визначили суспільно-політичне ставлення 
єврейства до імперії як до «тюрми народів» і логічно підказувало 
йому шлях назустріч російським соціал-демократам та українському 
демократично-визвольному руху. Більшість українських політичних 
партій висловлювали щире співчуття і підтримку єврейській 
людності в Україні. Важливим, на думку В. Винниченка, був той 
факт, що в своїй боротьбі проти національного поневолення євреї 
в Україні не претендували на політичне лідерство і не прагнули до 
здобуття певних політичних преференцій, що не можна сказати 
про позиції російського демократичного кола. Більшість росіян, 
незважаючи на їхні політичні уподобання, після лютого 1917 року 
усе ще стояли на позиціях Великої Росії, не бажали відчувати себе 
національною меншиною, навіть найбільшою і найвпливовішою. 
Від російських центристських партій і до ліворадикальних політичних 
сил висловлювалося негативне ставлення до Великої України і її 
національних інтересів. Польська людність взагалі перебувала під 
впливом власної національної буржуазії, що, зрештою, знівелювало 
позитивне ставлення до українських прагнень невеликого гурту 
соціалістів і народників [3, c. 43–44]. 

Однією із перших праць про початок української революції була 
монографія О. Копиленка «100 днів Центральної Ради» (К., 1992). 
Залишаючи загально-позитивне враження, ця робота не могла не 
викликати низки нериторичних запитань до автора, особливо щодо 
аналізу етнополітики Центральної Ради. З критичних позицій дослід-
ник аналізує Закон УНР «Про національно-персональну автономію», 
який М. Грушевський називав «моральною вершиною українського 
народу», адже такий закон уперше в історії відкривав широкий простір 
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не тільки для вільного розвитку людини, а цілих національних утво-
рень. Намагаючись аналізувати досить подразливі і суперечливі теми 
українсько-єврейських відносин, автор висловлює своє бачення 
цієї проблеми: «У житті все виявилось набагато складнішим. І 
якщо у 1917 році Грушевський декларував вільний розвиток євреїв 
в Україні, то в 1918 році уже жаліється, що єврейським канцеля-
ристам всяких категорій не хочеться перевчатися на українське і 
вони агітують проти української урядової мови» [4, c. 145–147]. 

Насправді Голова Центральної Ради ні на кого не жалівся, а 
тільки констатував відсутність політичної єдності серед єврейської 
громади. Наведений автором фрагмент твору Грушевського «На 
порозі нової України» є «вирваним» із контексту твору і, власне, 
не передає головної думки очільника Української революції. 
Насправді Грушевський писав: «Треба мати на увазі, що се були 
елементи якраз неорганізовані в національних єврейських 
організаціях, так що участь євреїв в протиукраїнських повстаннях 
нічого не має спільного з єврейським національним рухом і він не 
скільки за них не відповідає». В цьому сенсі Михайло Сергійович 
не міг обійти стороною тривожні тенденції, які з’явилися в Україні 
і компрометували український національно-визвольний рух. «З 
другого боку, – зауважує очільник ЦР, – антисемітизм, «сей соціалізм 
дурнів», як справедливо прозвали його німецькі соціалісти, 
затемнюючи свідомість дійсних класових відносин і соціальних 
інтересів, служить інтересам реакції, із становища української 
демократії рішучо шкідливий... Тепер він може послужити інтересам 
інших буржуазних і реакційних кругів. Але інтересам українських 
трудящих мас не послужить він ні в чим» [3, c. 42–43]. 

Наскільки стереотипи в оцінках українсько-єврейських відносин 
виявилися стійкими, свідчать окремі сторінки фундаментальної 
колективної праці-монографії «Україна: політична історія ХХ – 
поч. ХХІ століття», яка побачила світ 2007 року. Автори відповідного 
розділу визначили низку основних дефініцій, які мали продемон-
струвати характер ставлення євреїв до української державності: 

1. Єврейство і його партії Бунд, Поалей-ціон, СЕРП, 
сіоністи підтримували противників української держави; 

2. У критичні дні Української революції єврейські кола 
займали позицію «стороннього спостерігача», вичікуючи, хто 
стане переможцем; 
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3. З переходом українського керівництва на позиції самостій-
ності, ще до прийняття ІV Універсалу, всі єврейські представники 
залишили Центральну Раду; 

4. Негативне ставлення євреїв до боротьби за українську 
державність та їх активна підтримка більшовиків викликали хвилю 
єврейських погромів [5, c. 240–241]. 

Широке коло архівних матеріалів та наративних джерел ставить 
під сумнів зазначені положення чи взагалі їх повністю спростовує. 
Адже починаючи з Національного конгресу (квітень 1917 року) 
єврейські політичні партії, відстоюючи права євреїв на самовизна-
чення, активно включилися в процес Української революції і щиро 
підтримували українські прагнення. На конгресі відбулася тепла 
зустріч між єврейськими представниками і М. Грушевським, 
висловлювалися гасла на підтримку українського визвольного руху. 

Треба врахувати той факт, що більшість єврейських партій, крім 
сіоністів, стояли на позиціях соціалістичних чи соціал-демокра-
тичних загальноросійських та українських партій і відстоювали 
демократичні і національні права всіх поневолених самодержав-
ством народів. У програмних документах цих партій майбутнє Росії 
вбачалося в автономному, а з часом у федеративному устрої з 
широкими повноваженнями крайових національних органів влади, 
що було співзвучно з програмними документами провідних україн-
ських партій у Центральній Раді. Ще на початку Української революції 
голова Генерального Секретаріату В. Винниченко достатньо зрозуміло 
висловився щодо позицій організованого єврейства до прагнень 
українців: «Була до певної міри щирість у примиренню, було 
бажання дружнього співробітництва й творення спільного діла, 
бажання забути старі непорозуміння». Очільник українського 
уряду підкреслює особливу щирість представників єврейських 
організацій, які прийняли в свою свідомість Центральну Раду як 
свій орган і вступили в неї як рівні члени, з рівними політичними і 
національними правами [6, с. 297]. 

У драматичні дні жовтня 1917 року, коли було здійснено більшо-
вицький переворот у Петрограді, всі єврейські соціалістичні партії 
на чолі з Бундом виступили з підтримкою Центральної Ради і 
засудженням антиконституційної узурпації влади прихильниками 
В. Леніна [7, c. 57]. 
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Серед архівних джерел досить оригінальними на наш погляд, є 
матеріали, що свідчать про бажання молодих євреїв, які мали 
військовий досвід, вступити до українського війська і захищати 
Українську Народну Республіку [8, c. 4–6]. Питання, до речі, було 
достатньо непростим, адже серед командного складу військових 
частин було чимало чорносотенних російських офіцерів, які ство-
рювали для євреїв різноманітні перешкоди для вступу у війська. Це 
питання навіть мало розголос і стало предметом особливого слухан-
ня на одному із засідань Центральної Ради [9, c. 7]. Єврейські партії 
ніколи не входили до складу Центральної Ради. Правда, вони дійсно 
не голосували за прийняття IV Універсалу в січні 1918 року. Моти-
вом до цих подій слугувала не ворожість до державних прагнень 
українців, а переговори з країнами Четверного Союзу, що велися в 
Бресті. На думку очільників єврейських партій, австро-німецькі 
імперіалісти намагалися використати Україну як сировинний ресурс 
для успішного завершення Першої світової війни. Бунд і інші 
єврейські партії лякала загроза стати «рабами німецького імперіа-
лізму». Як стверджує дослідник діяльності Бунду В. Гусєв, подаль-
ші події виявили, що бундівці багато в чому мали рацію [10, c. 49]. 
Погромна хвиля в Україні була викликана не тим, що єврейські 
партії утрималися під час голосування за IV Універсал. Хоча напру-
га в українсько-єврейських відносинах дійсно існувала після цих 
подій. Ситуацію прояснює Генеральний секретар з національних 
справ О. Шульгин, який підкреслює зв’язок погромів з більшовиць-
кою агресією проти України. «Без більшовицької навали у нас не 
було б погромів», – зазначає український міністр [11, c. 42]. 

В умовах, коли УНР опинилася в трикутнику смерті, спричи-
неного наступом на УНР більшовиками, Денікіним та Польщею, 
організоване єврейство і надалі залишалося з Директорією Української 
Республіки. В спеціальній відозві, підписаній президентом кабінету 
міністрів Б. Мартосом та міністром єврейських справ П. Красним, 
наголошувалося, що єврейське населення активно підтримувало 
Українську демократичну республіку. На своїх численних зборах 
усі єврейські політичні партії висловили підтримку щодо повної 
державної незалежності України. За наказом головного отамана 
С. Петлюри цей документ було доведено до широкого кола 
українського суспільства [12, c. 564–568]. 



0  

 302 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 2(82)

Широкий панорамний аналіз джерел і літератури дає можливість 
стверджувати, що за умов громадянської війни в Україні 1917–
1921 рр. єврейство було представлено в усіх політичних таборах, 
що виборювали владу: чимало представників єврейства виявили 
прагнення до тісної співпраці з українською владою у складі 
Центральної Ради та Директорії УНР. Водночас, частина русифіко-
ваного єврейства (заможна частина населення та інтелігенція) 
підтримувала білий рух. Серед махновського руху виявилося 
чимало євреїв-ідеологів анархістських поглядів. Значною була 
відносна частка євреїв в органах радянської влади та верхівки 
більшовицької партії [13, c. 79]. 

Найбільш складним для аналізу і об’єктивних оцінок видають-
ся українсько-російські відносини, адже очільникам Центральної 
Ради і Директорії УНР довелося мати справу з двома постреволю-
ційними Росіями – «Червоною» та «Білою». Коли російські більшо-
вики вели боротьбу з царатом, а потім з Тимчасовим урядом, вони 
всіляким способом намагалися демонструвати свої симпатії до 
українського визвольного руху. Не випадково вождь більшовиків 
В. Ленін у квітні 1917 року наголошував, якщо Фінляндія, Польща, 
Україна відокремляться від Росії, в цьому поганого нічого немає. 
Хто це скаже, той шовініст. Треба збожеволіти, щоб продовжити 
політику царя Миколи. В червні 1917 року, після декларування І 
Універсалу, Ленін ще рішучіше підтверджує позицію більшовиків: 
«Жоден демократ, не кажучи вже про соціаліста, не зважиться 
заперечувати цілковиту законність українських вимог. Жоден 
демократ не може також заперечувати право України на вільне 
відокремлення від Росії». Через кілька днів у статті «Україна і 
поразка правлячих партіЙ Росії» Ленін наголосить, що поступитися 
українцям – означає вчинити розумно, бо інакше буде гірше, силою 
українців не втримати, а тільки можна озлобити; підтримати україн-
ців – означає відкрити шлях до довір’я між обома націями, до 
братерського союзу їх як рівних [14, c. 125]. 

Коли більшовики боролися з Тимчасовим урядом, вони дотри-
мувалися цих вимог. Деякий час (до листопада 1917 року) в складі 
Центральної Ради навіть була невелика більшовицька фракція. Але 
відразу після жовтневого перевороту в Петрограді нова радянська 
еліта зайняла відверту антиукраїнську позицію. В грудні 1917 року 
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РНК РРФСР звернувся з ультимативними вимогами до Цен-
тральної Ради із закликом до більшовиків України і всіх пролетар-
ських мас боротися за встановлення влади більшовицьких рад. Так 
було запущено механізм кривавого громадянського протистояння. 
Конфлікт між раднаркомом, більшовицькою УНР, створеною як 
маріонеткове автономне утворення і залежне від більшовицької 
Росії, з одного боку, та Центральною Радою – з іншого, мав не 
лише політичні та соціально-економічні суперечності. З цього 
приводу Михайло Грушевський писав: «Більшовики хвалились, що 
в ці дні (січень–лютий 1918 року) розстріляли 5 тис. українців. Ця 
цифра збільшена, більш обережні обрахунки приймають коло 2 тисячі, 
але висота її не грає ролі – важніша принципіальна сторона 
виявлення дійсного характеру цієї війни, котру з більшовицької 
сторони виставлено як боротьбу соціалістичних гасел проти 
буржуазії і реакцій, а в дійсності вона була війною національною, 
боротьбою за відновлення єдиної Росії і на знищення сепаратизму». 
Очільник ЦР наголошував, що більшовики в повному сенсі під 
своїми прапорами захищали «завзято і нелюдськи» ті центра-
лістські гасла, з якими царат історично ставився до України [15, c. 35]. 

Три війни Раднаркому РРФСР 1918–1920 рр. проти Української 
Народної Республіки наочно підтвердили, що більшовики в своїх 
прагненнях намагалися вирішити не тільки класові, а, перш за все, 
національне питання в Україні. Проголошуючи гасло «право націй 
на самовизначення народів», більшовицька влада де-факто запере-
чила це право для українців. Правда, третє повернення більшови-
ків в Україну в грудні 1919 року мало на меті продемонструвати 
«українськість» нової влади. Втретє прийшовши в Україну, біль-
шовики намагалися врахувати попередні помилки. На якийсь час 
навіть формально була визнана самостійність України [16, c. 366]. 

Але позиція Леніна завжди будувалася на «революційній 
діалектиці». Гра більшовиків в українську незалежність завершилася 
навесні 1920 року, коли розпочалася радянсько-польська війна і 
цілі аграрні регіони знову виступили проти радянської політики 
«воєнного комунізму». В серпні 1920 року друкований орган 
Директорії УНР зробив передрук з газети «Київський Більшовик» 
статті «Кожний українець – маленький Петлюра». Публікація 
комуністичного часопису починалася міркуваннями автора: «Не 
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можна спокійно дивитись на розжирівшу українську буржуазну 
морду в той час, коли московські робітники тисячами в день мруть 
від голоду». А завершилася стаття закликом автора: «Все одно 
хліб буде наш!.. Кожний українець – маленький Петлюра, якого 
треба нищити без розбору» [17]. 

Військова поразка УНР не стала назагал поразкою українського 
визвольного руху. Можна погодитися з точкою зору відомого 
українсько-канадського дослідника О. Субтельного, який вважав, 
що революція і громадянська війна принесли Україні і здобутки. 
Діяльність українських урядів, процеси національного будівництва, 
самоусвідомлення себе українцями, сотні тисяч людей були 
рефлексією на історичні події, – тому можна вважати, що революція 
за своїм характером була не тільки соціальною, а й національною. 
Відмова більшовиків від унітарності на теренах колишньої 
Російської імперії, виникнення УСРР та «політика українізації» 20-х 
післявоєнних років є цьому тільки підтвердженням [18, c. 330–331]. 

Позицію білих в українському питанні висловив їх провідний 
ідеолог, українофоб, редактор газети «Киевлянин» Василь Шульгин. 
На сторінках свого часопису він ще раз наголосив, що «Південно-
Західний край (слово «Україна» він не вживав з принципових 
позицій – Авт.) є російським, російським, російським...» Його 
рефлексією на вступ денікінських військ до Києва у серпні 1919 року 
стала авторська стаття в «Киевлянине», в якій підкреслювалося: 
«Так, цей край є російським. Ми не віддамо його ні українським 
зрадникам, що покрили його ганьбою, ні жидівським катам, що 
залили його кров’ю» [19]. 

Незважаючи на те, що білий рух видавався досить строкатим: 
від переконаних монархістів, прихильників реформатора В. Столипіна 
до діячів Державної думи та розігнаних більшовиками установчих 
зборів – цей загал був рішуче налаштований на відновлення єдиної 
та неподільної Росії. Денікінці, що окупували Україну, прагнули 
не тільки ліквідувати українську державність, а й знищити її культурні 
надбання: вони спалювали стародруки, руйнували пам’ятники та 
пам’ятні знаки, нищили бібліотеки, розстрілювали патріотично 
налаштованих учителів [20]. Один із очільників добровольчої армії 
генерал-лейтенант Май-Маєвський своїм наказом заборонив 
викладання «українознавства і малоросійської мови» в школі, 
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відновивши своєю владою всі обмежувальні закони часів царської 
Росії [21, c. 83–84]. 

Військова і цивільна адміністрація Денікіна відмовили прохан-
ням Київської міської Думи зберегти українські школи в місті, 
посилаючись на відсутність потреби в них. Генерал Драгоміров 
пояснив свою позицію київському міському голові Є. Рябцеву: 
«Київ завжди був російським містом... і в короні Російської держави 
завжди буде дорогоцінною перлиною». Міському голові Є. Рябцеву 
чітко дали зрозуміти, що головне в його роботі – сприяння спокою в 
місті й забезпечення тилу денікінської армії [22, c. 150]. 

Державна політика гетьмана України Павла Скоропадського 
теж не викликала захоплення білих. Навіть гетьманська Грамота про 
федерацію з Росією (листопад 1918 року) не вписувалася в концепцію 
А. Денікіна (єдиної і неподільної Росії). Російська шовіністична преса 
активно підтримувала добровольців та відверто вела інформаційну 
війну проти Української Держави та особисто П. Скоропадського. 
Консул Української Держави в Катеринодарі П. Дмитренко 
порівнював висвітлення подій в Україні місцевою пресою як 
«виливання помиїв на неї» [23, c. 33]. У жовтні 1918 року він писав 
у вітчизняне зовнішньополітичне відомство, що такі газети, як 
«Россия», «Сын отечества», «Кубанец», майже в кожному номері 
«вважають за свій патріотичний обов’язок кинути ганебну лайку, 
брудну брехню на Україну та її уряд» [23]. Денікінська дипломатія 
вдалася до заходів міжнародної ізоляції УНР на Паризькій мирній 
конференції, переконуючи діячів Антанти не надавати українцям 
політичної, військової та матеріальної допомоги. 

За спогадами відомого українського і єврейського політичного 
діяча А. Марголіна, який представляв УНР на Паризькій мирній 
конференції 1919 року, представники Антанти виявили повну 
необізнаність в «українському питанні», спочатку гарантуючи 
українській державності свою підтримку, а потім підштовхуючи 
українців на федерацію з білим рухом [24, c. 247–251]. 

Підсумовуючи, можемо зазначити, що ненависть генерала 
А. Денікіна та білогвардійців до історичних прагнень українців 
вибороти свою державність була більшою, ніж ворожнеча до 
більшовиків [25, c. 211]. 

До речі, очільники Директорії УНР не мали сумніву щодо 
суголосності позиції «Білої» і «Червоної» Росії в українському 
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питанні, тому в аналітичних документах Директорії УНР, датованих 
березнем 1920 року, ми читаємо: «Росіяни в відношеннях до 
України всі однакові... З характерним цілком атавістським 
бажанням «Единой неделимой России»» [26, c. 3]. 

Сучасна російська етнополітична думка не обділяє увагою 
історичні події ХІХ початку ХХ століття на теренах колишньої 
Російської імперії. В нових сучасних російських інтерпретаціях 
Українська національна революція подається як трагічний грома-
дянський конфлікт, який розглядається як зіткнення проектів 
«Великої російської нації» (росіяни, малороси, білоруси) з підне-
сенням українського національно-визвольного руху. Невирішеність 
цього питання за радянських часів, а також другорядне ставлення 
до цієї проблеми на пострадянському просторі має сьогодні сумні 
політичні наслідки як для українського, так і для російського народів. 
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