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Шановні колеги!
Запрошуємо вас до творчої співпраці на сторінках нашого часопису. Спо

діваємося, що матеріали, які розкриватимуть результати ваших наукових 
досліджень, відповідатимуть методологічним засадам сучасного україно
знавства. Редакція журналу публікуватиме наукові розвідки, ґрунтовані на 
поважній джерельній базі, побудовані на принципах системного, комплексного 
аналізу української спільноти на всьому часопросторі її існування – від вито
ків до сьогодення – в усій повноті й суперечливості її буття та в порівнянні 
з іншими спільнотами. Важливо наголосити на залученні українознавцями 
до свого інструментарію набутків сучасної гуманітаристики. З іншого боку, 
нинішні суспільні та геополітичні обставини спонукають до вивчення про
блем історичних коренів української спільноти й історичної пам’яті, а разом 
з тим її цивілізаційного вибору та соціокультурних особливостей. Важли
во, щоб тематика досліджень охоплювала як масштабні суспільні процеси 
і явища, так і розкривала різноманітні аспекти мікроісторії, роль, запити 
і життєві шляхи окремих людей як учасників соціокультурного процесу. Су
часна російськоукраїнська війна гостро вказує на кризу гуманітарної полі
тики України не лише на анексованих та окупованих теренах, а в цілому як 
засадничої системи будівництва держави. Це визначатиме і планування про
блематики досліджень, і вибір тем до публікацій на сторінках журналу.

До друку приймаються наукові статті українською та іншими мовами, 
які друкуються вперше і мають як проблемноузагальнювальний, так і кон
кретнофактологічний характер та стосуються різних аспектів життя 
спільноти, оперті на оригінальні практичні дослідження. 

Подані матеріали повинні містити:
– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими проблемами;
– аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується дана стаття, та аналіз джерел, за
лучених автором;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів;
– висновки з пропонованого дослідження і перспективи подальших роз

відок у відповідній тематиці.
Статті просимо оформляти відповідно до вимог, викладених на сайті 

Науководослідного інституту українознавства.

Редакція журналу
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УДК 355.355(355.018)(477)(045) «1918.02.20-1918.03.50»

DoI: 10.30840/2413-7065.4(69).2018.153587

ДРУГИЙ ЕТАП ВСТУПУ НІМЕЦЬКИХ 
ТА АВСТРО-УГОРСЬКИХ ВІЙСЬК В УКРАЇНУ 

(20 ЛЮТОГО – 5 БЕРЕЗНЯ 1918 РОКУ)
Михайло СЛОБОДЯНЮК
orcid.org/0000-0002-2221-112X
кандидат історичних наук, науковий співробітник центру 
українських військових традицій і патріотичного виховання НДІУ

Анотація. Події весни 1918 року є важливими в історії української державності. Тоді впер-
ше у ХХ ст. Україна опинилася у кризі через діяльність більшовицьких російських військ, які 
під фальшивими лозунгами «національного самовизначення» фактично відмовлялися визна-
вати Україну самостійною державою. Радянські політики виявилися такими ж російськими 
націонал-шовіністами, як і їх попередники – російські імперські сили. Після укладення мир-
ного договору з Німеччиною та країнами Четверного блоку вони з 18 лютого 1918 року роз-
почали операцію з надання допомоги Україні у відновленні влади Центральної Ради в країні.

В українській історіографії хід операції щодо відновлення українського уряду в Києві за до-
помогою введення в Україну німецьких військ розглядається переважно лише з точки зору дій 
українських формувань Центральної Ради. Це, безумовно, важливо, але для розуміння всієї си-
туації треба розглядати їх дії у контексті німецького входження в Україну у цей час. Німець-
кі ж війська та їхні дії, які, власне, й спричинили відновлення Центральної Ради як уряду Укра-
їни, розглядаються фрагментарно і лише коли вони стикаються з діяльністю українських 
формувань. Навіть досить фахово підготовлені в останні роки праці польського дослідника 
В. Менджецького та австрійських істориків В. Дорніка та П. Ліба стосовно окупації Украї-
ни німецькими військами цю тему не розкривають до кінця, тобто з професійної військової 
точки зору, як військову операцію обмеженим контингентом німецьких та австро-угорських 
військ.

У статті досліджується другий етап проведення німецької операції лише в Україні від 20 
лютого до 5 березня 1918 року, коли ще плани в першу чергу німецького командування не пе-
редбачали повної окупації всієї України. Особливістю стало уточнення угруповання німець-
ких та австро-угорських військ, які увійшли на територію України, їхні завдання та перебіг 
подій. Це має дати українським дослідникам краще розуміння, з ким зустрічалися та вза-
ємодіяли українські формування військ Центральної Ради у цей період, які цілі ставило перед 
угрупованням як німецьке, так і австро-угорське командування, що, у свою чергу, вплинуло на 
подальший розвиток подій, продовження бойових дій на території Східної України на тре-
тьому етапі операції (з початку березня і до початку травня 1918 року).

Ключові слова: німецькі війська; австро-угорські війська; Україна; дивізія; бригада; опе-
рація.

GERMAN AND AUSTRO-HUNGARIAN ARMIES’ INVASION 
OF UKRAINE: PHASE TWO (FEBRUARY 20 – MARCH 5, 1918)

Mykhailo SLOBODIANIUK

© Слободянюк М.

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ
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Слободянюк М. Другий етап вступу німецьких...

Швидко досягнувши мети першого 
етапу вступу німецьких військ в Укра-
їну, вже 20 лютого 1918 року німецьке 
Головне командування визначило для 
Групи армій «Лінзінген» нове завдання 
на другому етапі операції. Наступною 
метою стало досягнення столиці Укра-
ї ни  – Києва (для відновлення в ньому 
ук  раїнського уряду) та в цілому лінії 
 Вінниця – Київ – Речиця (від Києва – за 
течією Дніпра). При цьому в досліджен-
ні В. Дорніка визначено, що у німецько-
го командування «якогось конкретного 
плану не було» [4, с. 195]. Все визначало-
ся командуванням Групи армій та коман-
дирами на місцях відповідно до ситуації, 
що складалася. З цим можна погодити-
ся, але твердження про те, що «Лінзінген 
спочатку вочевидь не мав наміру про-
суватися далі Каунаса, а наступ на Київ 
виник лише завдяки «прагненню військ 

іти вперед»  [4, с.  200–201], явно не від-
повідає дійсності, тому що метою опе-
рації німецьких військ було відновлення 
української влади в Україні, яка могла 
б виконати взяті на себе зобов’язання 
перед урядом Німеччини, в першу чер-
гу щодо поставок продовольства. Коли 
після перших днів проведення операції 
стало ясно, що для цього треба зайняти 
Київ, таке завдання негайно було по-
ставлене перед військами, незважаючи 
на наявність чи відсутність у них по-
риву йти вперед. Тому висловлюван-
ня Гренера, яке наводить В. Дорнік, що 
«було приємно приголомшувати друга 
й ворога» [4, с. 201], свідчить лише про 
його пишання досягненнями німецьких 
військ, але генерал Гренер приєднався 
до операції зі своїм 1-м армійським кор-
пусом лише на третьому етапі операції, 
вже після 5 березня, тому це відноситься 
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до дій військ у цей період, а не перед за-
хопленням Києва.

Рух на Київ прискорило використан-
ня залізничного транспорту. Для цього 
німці, крім допомоги від українського 
персоналу залізниці, виділили зі скла-
ду своїх військ колишніх залізничних 
працівників (машиністів та людей, які 
працювали на німецьких залізницях). 
Для руху використовували захоплений 
рухомий склад (паровози, вагони та 
платформи), у тому числі й бронепотяги. 
Оцінивши досвід першого етапу опера-
ції (з 18 по 20 лютого 1918 року), коли 
війська колишньої російської армії, які 
втікали з фронту, практично не чинили 
жодного організованого спротиву ні-
мецьким частинам, для швидкого про-
сування німецьке командування стало 
створювати рухомі авангарди у складі 
1-2 батальйонів піхоти від кожної диві-
зії, посилених артилерією, бронеавтомо-
білями, кавалерією та самокатниками, за 
якими рухалися головні сили (піхота  – 
переважно залізничним транспортом, а 
кавалерія – своїм ходом).

Напрямком наступних дій стали за-
лізничні шляхи на Шепетівку, Бердичів, 
Козятин для піхоти Корпусу Кнерцера, 
до якого приділили також 215-ту піхот-
ну дивізію, та на Коростень (91-ша пі-
хотна дивізія), а по шосе на Житомир 
рухалися своїм ходом кавалерійські час-
тини (2-га кавалерійська дивізія) з бро-
неавтомобілями. 21 лютого був зайня-
тий Новоград-Волинський  [8, с.  105]. 
На Бердичів продовжувала рухатися й 
 215-та піхотна дивізія. У цей час німець-
кі війська наштовхнулися на перші про-
яви збройного спротиву. На станції Сла-
вута (за 50  км від Рівного) більшовики 
затримали німецький бронепотяг, тому 
Шепетівкою німці оволоділи лише 23 

лютого 1918 року. За 40 км перед Берди-
чевом більшовики зруйнували міст і пе-
реправу настільки, що його відновлення 
зайняло 6 тижнів. Крім того, тут опір ні-
мецьким частинам чинив загін (близько 
1500 чоловік з числа солдатів 7-ї армії) 
ВРК Південно-Західного фронту під ко-
мандуванням заступника голови ВРК 
фронту В. І. Кіквідзе  [8, с.  113]. Голова 
ВРК Г. В. Разживін згадував через три мі-
сяці після подій: «…перед нами постало 
питання, чи чинити неприятелю спро-
тив тими силами, які ми мали (всього 
800 чоловік). Революційний комітет 
Південно-Західного фронту вирішив 
здійснити спротив, щоби вивезти май-
но. Під Бердичевом був даний перший 
бій. Німці настійливо наступали про-
тягом трьох днів, і кожного разу наші 
відбивалися, ними ж вводилися у бій 
все нові сили…На шляху відступу ми 
підривали колію залізниці і де можливо 
водокачки…» [8, с. 113]. Тому Бердичів, 
після форсування ріки пішим поряд-
ком, був зайнятий 26 лютого. Але там, у 
Бердичеві, німецькі війська вже чекали 
і вітали українські загони, які зайняли 
місто ще 24 лютого. Цей момент німець-
ке командування визначило у своїх ра-
портах як початок формальної взаємодії 
німецьких військ зі збройними силами 
УНР. 28 лютого 1918 року Рада міністрів 
УНР призначила Олександра Комор-
ного головним комісаром уряду УНР 
при головнокомандувачу німецькими 
військами на території України. Його 
обов’язком став контроль над створен-
ням органів управління на територіях, 
зайнятих німецькими та українськими 
військами, а також організація взаємодії 
місцевих керівників з німецькими вій-
ськами, які входили на їх територію [9, 
с. 168–169].
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Під час руху на Житомир (зайня-
тий 24 лютого 1918 року  [8, с.  105]) ні-
мецькі частини перший раз зіткнулися 
з чехо сло ваками. 1917 року на території 
України дислокувався Окремий Чехо-
Словацький добровольчий корпус. Ко-
мандир корпусу, генерал В. Шокоров, був 
призначений на посаду 8 вересня 1917 
року. Штаб корпусу розташувався у Ки-
єві. Корпус складався з двох з’єднань: 1-ї 
Чесько-Словацької Гуситської стрілець-
кої дивізії (1-й Чесько-Словацький стрі-
лецький Яна Гуса полк, 2-й Чесько-Сло-
вацький стрілецький Юрія з Подєбрад 
полк, 3-й Чесько-Словацький стрілець-
кий Яна Жижки полк та 4-й Чесько-Сло-
вацький стрілецький Прокопа Великого 
полк) чисельністю понад 12000 чоловік. 
Дивізія дислокувалася біля Житомира. 
2-га Чесько-Словацька стрілецька ди-
візія стояла в районі Борисполя (склада-
лася з 5-го Чесько-Словацького стрілець-
кого Празького Фоми Масарика полку, 
6-го Чесько-Словацького стрілецького 
Ганацького полку, 7-го Чесько-Словаць-
кого стрілецького Татранського полку, 
8-го Чесько-Словацького стрілецького 
Сілезького полку та інженерної роти) чи-
сельністю понад 11000 чоловік. Також у 
складі корпусу створили 1-шу артилерій-
ську бригаду Яна Жижки, практично не 
укомплектовану 2-гу артилерійську бри-
гаду та 1-й Чесько-Словацький стрілець-
кий Гуситський запасний полк. Ці час-
тини налічували загалом близько 40000 
чоловік, були достатньо добре укомплек-
товані, навчені, мали важку артилерію і 
для німецьких військ були найбільшою 
загрозою [13, с. 79–81, 89, 95–96].

У цей час 2-га кавалерійська дивізія 
з бронеавтомобілями рухалася по шосе з 
Рівного на Новоград-Волинський – Жи-
томир – Київ паралельно з піхотою, яка 

використовувала для просування заліз-
ничний транспорт. За 30 км на схід від 
Житомира німецькі бронеавтомобілі до-
гнали чеський батальйон зі згаданої 1-ї 
Чесько-Словацької стрілецької дивізії, 
який відступав до Києва. Відбувся бій, у 
якому чехи спокійно дозволили набли-
зитися бронеавтомобілям, а далі відкри-
ли вогонь. Однак броня захистила, тому 
поранення отримали лише один офіцер 
та декілька солдатів. Зустрічним вогнем 
з бронеавтомобілів чехам було завдано 
суттєвих втрат, в результаті чого вони 
швидко відійшли під прикриттям лісу. У 
журналі бойових дій Корпусу Кнерцера 
записано, що у німців поранення отри-
мав офіцер та 3 солдати, а чехи втратили 
вбитими 15 чоловік (кількість поране-
них невідома, тому що їх чехи забрали 
з собою) [2, с. 53; WürtHstA, М46, Вü 9]. 
Про обставини цього бою збереглися й 
спогади В. Петріва, який зазначав, що 
чехи не воювали проти українців, а лише 
проти німців [10, с. 344–346].

28 лютого у наступ в Україні пере-
йшли також австро-угорські частини. 
З початком німецької операції в Україні 
імператор Австро-Угорщини Карл І не 
захотів брати участі у цих військових 
акціях. Він був роздратований умовами 
підписаного у Бресті мирного договору 
з Україною, а також побоювався звину-
вачень в агресії та експансії з боку кра-
їн Антанти та США, бо саме цього часу 
він шукав можливості укладення з ними 
мирного договору на основі так званих 
«14 пунктів» президента США Вільсо-
на. Реакцію Карла згадує у своїх мемуа-
рах генерал Людендорф: «Одночасно зі 
вступом у більшовицьку Великоросію 
розпочався й німецький наступ на Укра-
їні. Я підтримував без перерви зносини 
з генералом фон Арцем, щоби досягнути 
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необхідного узгодження для майбутніх 
спільних дій. Але імператор Карл неспо-
дівано відмовився, так як він не хотів 
розчаровувати народ тим, що мир з Росі-
єю не відбувся. Але потреба швидко зму-
сила його виявити свою згоду» [5, с. 507]. 
Додатковим поштовхом для австрій-
ців взяти участь у військовій кампанії в 
Україні стала загроза німців все знайдене 
в Україні продовольство використовува-
ти на свій розсуд, тож Карл І, який негай-
но потребував продовольства для свого 
голодуючого народу, змушений був пого-
дитися. 28 лютого 1918 року 6 дивізій, ви-
ділених зі складу 2-ї та 7-ї австрійських 
армій, почали марш на схід залізницею з 
завданням якнайшвидше зайняти Оде-
су [6, с. 59; у радянських виданнях відра-
зу зазначається про те, що угруповання 
австро-угорських військ складалося з 
трьох армійських корпусів (12-го, 17-го 
та 25-го), які налічували нібито 11,5 пі-
хотних дивізій (15-ї, 59-ї, 34-ї, 11-ї, 30-ї, 
31-ї, 32-ї, 54-ї та 154-ї), та з двох кавале-
рійських дивізій (2-ї та 7-ї) і 145-ї піхотної 
бригади. Але ці дані не є достовірними, 
тому що радянські історики не розгля-
дали операцію по частинах, чим спотво-
рювали цифри, які вони наводили]. Як і 
у випадку з німецьким вступом військ, 
австро-угорське командування з урядом 
УНР не контактувало і залишало його в 
абсолютній необізнаності щодо своїх дій 
в Україні. Однак, як і німецькі війська, на 
першому (німецькому  – другому) етапі 
операції австрійське командування ста-
вило перед військами лише попередні, 
обмежені, завдання. Це пов’язано з тим, 
що на цей час ще не була вирішена оста-
точно проблема з Румунією та її війська-
ми на фронті, які протистояли австрій-
сько-німецьким силам (переважно проти 
Групи армій Макензена).

На Румунському фронті, який три-
мали військовики російських армій та 
трьох армій Королівства Румунії (король 
Румунії Фердинанд був номінальним 
командувачем Румунського фронту), 
бойових дій уже з початку 1918 року не 
відбувалося через повну деморалізацію 
російських частин. 20 січня 1918 року 
румунське командування, з дозволу 
представників Антанти, наказало своїм 
військам перейти ріку Прут у декількох 
пунктах та захопити Бессарабію (давню 
мрію румунів). Цей наказ виконували 
11-та та 13-та піхотні дивізії та 1-ша і 
2-га кавалерійські дивізії, об’єднані 25 
січня у 6-й армійський корпус дивізій-
ного генерала Г. Істраті  [11, с.  35; при 
цьому автор посилається на румунську 
працю stanesku M.C. Armata Romana si 
unirea Basarabiei si Bucovinei cu Romania. 
1917–1919. Constanca, 1999. P. 109]. Для 
протидії румунам більшовики на під-
ступах до Одеси почали формувати Осо-
бливу армію (командарм П. С. Лазарев) 
з окремих частин та загонів солдатів 4-ї 
та 6-ї армій (5-й та 6-й Заамурські кін-
ні полки, 1-й Дністровський піхотний 
полк, кавалерійський загін Г. Котовсько-
го, три легкі батареї (12 гармат), гаубич-
ний дивізіон (11 гармат), броньовий за-
гін, саперний батальйон та інші дрібні 
підрозділи). Ці війська були зосереджені 
в районі Тирасполя, у Парканах, Григо-
ріополі, Дубоссарах та Слободзеє зна-
ходилися невеличкі гарнізони, а берег 
Дністра охороняли кінні патрулі. Від ра-
йону на південь від Тирасполя і до бере-
га Чорного моря був розгорнутий загін 
Армійського комітету 6-ї армії. Всього ці 
війська нараховували близько 5–6 тис. 
чоловік (у тому числі 1500 багнетів та 
1200 шабель) [11, с. 39]. Незважаючи на 
це, румуни оволоділи Бессарабією, і на 
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початку лютого 1918 року її війська сто-
яли: 1-ша кавалерійська дивізія – у Бель-
цах; 11-та піхотна дивізія – у Кишиневі; 
2-га кавалерійська дивізія – у Чимішлії; 
13-та піхотна дивізія  – у Болграді  [11, 
с.  43; stanesku M.C. Armata Romana si 
unirea Basarabiei si Bucovinei cu Romania. 
1917–1919. Constanca, 1999. P. 124]. Це 
угруповання збереглося й до початку 
операції австро-угорських військ 28 лю-
того 1918 року. 

Проведення операції в Україні ав-
стро-угорським військам ускладнювала 
позиція Румунії, війська якої не були так 
деморалізовані, як російські. Німецьке 
командування на Румунському фронті 
пред’явило Румунії ультиматум, термін 
якого закінчувався 28 лютого 1918 року. 
Через те що румунське керівництво до 
цього часу не вирішило, як їм діяти, ні-
мецьке командування заявило про при-
пинення перемир’я з Румунією. Правда, 
вони погодилися продовжити його ще 
на одну добу, якщо Румунія погодиться 
на негайну демобілізацію 8 своїх дивізій 
та на пропуск через Молдавію та Бес-
сарабію німецько-австрійських військ 
в Україну. 1 березня Румунія оголосила 
про свою згоду на переговори, однак ні-
мецька сторона висунула новий ульти-
матум і вимагала до 12.00 2 березня при-
йняти всі умови країн Четверного союзу. 
5 березня 1918 року у Буфті під Бухарес-
том був підписаний прелімінарний дого-
вір між Румунією та країнами Четверно-
го союзу, за яким румунський уряд був 
зобов’язаний всіма силами підтримува-
ти перевезення військ країн Четверно-
го союзу через Молдову та Бессарабію 
до Одеси (сам мирний договір Румунія 
підписала 7 травня 1918 року). З 16 лю-
того румунські частини вели бої з біль-
шовицькими військами. Однак спроба 

Чорноморсько-Дунайської флотилії про-
рватися до устя Дунаю у районі Вилково-
го, як і спроба радянських військ оволо-
діти Бендерами, закінчилася невдачею. 
17 лютого 1918 року РНК РРФСР пере-
дала у розпорядження Верховної колегії 
з боротьби з румунською та бессараб-
ською контрреволюцією Північну армію 
М. Муравйова, яка перекидалася з Києва 
до Одеси залізницею. 19 лютого Мурав-
йов вступив «у головне командування 
над революційними військами, які діяли 
проти Румунії», і вирішив наступати на 
Ясси з трьох напрямків: від Могильова-
Подільського, Рибниці та Бендер. 20 лю-
того наказом радянського командуван-
ня Румунського фронту лівобережжя 
Дністра до лінії Ташлик  – Веселий Кут, 
Роздільна – Одеса, а також Бендерський 
та Аккерманський повіти Бессарабії ого-
лошувалися на воєнному стані. 21 люто-
го всі радянські війська, які знаходилися 
на території від Галаца до Севастополя, 
були об’єднані у 3-ю революційну армію 
під командуванням П. С. Лазарева. Бої 
розпочалися 26 лютого, однак зайняття 
3 березня Жмеринки австро-угорськи-
ми та українськими військами змусило 
радянські загони відступити за Дніс-
тер [11, с. 46–48, 56].

З початком руху австро-угорських 
військ 28 лютого 1918 року румунський 
генерал Скіна отримав наказ не за-
ймати територію Північної Бессарабії 
(Хотинський та частину Сорокського 
повітів) та передати у розпоряджен-
ня австро-німецьких військ залізницю 
Чернівці – Новоселиця – Окниця – Мо-
гилів-Подільський [11, с. 44]. Через пів-
ніч Бессарабії в Україну рушили австро-
угорські війська. На початковому етапі 
операції (коли ще питання капітуляції 
Румунії не були остаточно вирішені), з 
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28 лютого, були задіяні війська 2-ї армії 
фельдмаршала Бем-Ермоллі: 

– ХІІ корпус у складі 11-ї піхотної 
дивізії, 30-ї піхотної дивізії та 59-ї пі-
хотної дивізії;

– XXV корпус у складі 155-ї піхотної 
дивізії гонведу та 54-ї стрілецької диві-
зії (разом з частинами 54-ї стрілецької 
дивізії рухався на Україну також Легіон 
УСС з одного батальйону піхоти); 

– зі складу 7-ї армії виділили так зва-
ну «Групу Коссака (Kossak)», яка скла-
далася з 2-ї кавалерійської дивізії, 36-ї 
піхотної дивізії та 187-ї піхотної брига-
ди ландштурму; 

– з Групи армій Макензена також ви-
ділили 145-ту піхотну бригаду [3].

Таким чином, на початковому етапі 
від австро-угорських військ були задіяні 
не 11,5 дивізій (як повідомляється у ра-
дянській історіографії), а лише 7 дивізій 
та дві бригади. Але 36-та піхотна дивізія 
та 187-ма піхотна бригада ландштурму з 
початку операції були залишені в райо-
ні Липкан для захисту правого флангу 
австро-угорських військ від будь-яких 
несподіванок з боку румунів, тому вони 
у цей час участі в операціях в Україні не 
брали (а після підписання мирного до-
говору з Румунією 36-ту піхотну дивізію 
взагалі перекинули на Південно-Захід-
ний фронт Австро-Угорщини). Тож за-
лишається 6 дивізій та піхотна бригада. 
На відміну від німецьких військ, більшу 
частину австрійських військ складали 
пересічні бойові з’єднання, і лише части-
на була з солдатів старшого віку (стріль-
ці (це колишній австрійський ландвер) 
та ландштурмісти).

У Липканах війська Групи Коссака 
розділилися: 36-та піхотна дивізія та 
187-ма піхотна бригада ляндштурму за-
лишилися на місці, а 2-га кавалерійська 

дивізія рушила на Одесу за маршрутом, 
який пролягав по контрольованій ру-
мунами території Молдавії (з Липкан 
на Ларгу, далі  – на Окницю, Бельци, 
Рибницю і на Бірзулу). XXV армійський 
корпус здійснював марш на територію 
Поділля за маршрутом: 155-та піхотна 
дивізія гонведу  – від Баліна на Ярмо-
линці і до Проскурова. У Проскурові 
вона залишилася на весь період присут-
ності австро-угорських військ в Україні. 
 54-та стрілецька дивізія (разом з Легіо-
ном УСС) рухалася на Хотин, а далі – на 
Кам’янець-Подільський  – Нову Уши-
цю – Бар [3].

Війська ХХІІ армійського корпусу 
отримали основним напрямком Одесу. 
Тому половина 11-ї піхотної дивізії здій-
снила марш з району Збаража на Під-
волочиськ  – Проскурів – Жмеринка, де 
вона зосередилася для подальшого на-
ступу у напрямку на Вапнярка  – Бірзу-
ла – Роздільна – Одеса. Друга половина 
11-ї піхотної дивізії висунулася через 
Ямпіль  – Ляхівці на Шепетівку. 30-та 
піхотна дивізія просувалася з райо-
ну Сатанів за маршрутом Проскурів  – 
Бар  – Жмеринка, а далі мала рухатися 
на Бірзулу – Роздільну – Одесу; 59-та пі-
хотна дивізія з району Гусятина спочатку 
рухалася на Городок – Проскурів – Бар, 
а потім – на Вапнярку – Бірзулу. 145-та 
піхотна бригада, яка дислокувалася у 
районі Галаца, отримала для пересуван-
ня напрямок Галац – Рені – Бендери (де 
переправилася через Дністер)  – Тирас-
поль, через позиції румунських військ. 
Але станом на 5 березня рух у напрямку 
Одеси австро-угорські війська лише по-
чинали, використовуючи для цього магі-
стральну залізницю Жмеринка  – Одеса 
та шосе від Бара та Жмеринки у напрям-
ку Вапнярки [3].
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Цікаво, що у складі австро-угорських 
військ значну частину складали полки, 
укомплектовані українцями. Серед них 
були 24-й Коломийський, 58-й Станіс-
лавський піхотні полки, 19-й Львівський 
та 35-й Золочівський стрілецькі полки 
(колишні полки ляндверу), 11-й та 30-й 
польові артилерійські полки та інші час-
тини. Але це не було зроблено австрій-
цями спеціально. Вони лише використа-
ли ті частини, які на час початку операції 
знаходилися у складі військ на цій ді-
лянці фронту і складалися з так званих 
«українських» полків. Це додатково 
спростовує розповсюджену й в Україні 
російську пропагандистську версію про 
те, що нібито через недовіру до українців 
частини, якими вони були укомплекто-
вані, всі геть відразу відправлялися на 
Італійський чи Балканський фронти.

1–2 березня 1918 року німецькі вій-
ська зайняли Київ. Ці епізоди (вхід 
до Києва німецьких та українських 
військ) описані в українській історіо-
графії переважно за спогадами укра-
їнців (наприклад, О. Удовиченка  [12, 
с.  31], В.  Петріва  [10, с.  344–354]). Тому 
цікаво відновити події за німецькими 
джерелами, які досліджував в архівах 
В. Менджецький. Останній стверджує, 
що «історики нині не в змозі одностай-
но стверджувати, кому із союзників на-
лежить відносна першість». Однак він 
наводить вкрай цікаве донесення про 
перебіг цих (та інших) подій від Армій-
ської групи «Айхгорн» від 29 липня 1918 
року, яке він дослідив: «28 лютого 3-й 
саксонський батальйон 250-го саксон-
ського піхотного полку (номер полку як 
250-й подає у своїй праці В. Менджець-
кий. Але з інших джерел можна поба-
чити, що до складу 45-ї дивізії ляндверу 
входив не 250-й, а 350-й полк ландверу), 

посилений батареєю, підійшов заліз-
ницею на відстань 15 км від Києва, а 1 
березня несподіваною атакою зайняв 
київський залізничний вокзал майже 
без спротиву заскочених зненацька ро-
сійських солдатів. Піднесені успіхом, 
вони рушили через місто, намагаючись 
оволодіти мостами на Дніпрі. Було то 
надзвичайно ризиковано відносно тисяч 
солдатів більшовиків, які маршували 
вулицями Києва, однак обійшлося без 
боротьби. На спротив наткнулися лише 
біля мостів, які охоронялися загонами 
чехів. Дійшло до бою із застосуванням 
важкої артилерії. Всю ніч цей один ба-
тальйон утримував позиції у ключових 
пунктах міста разом з мостовими пере-
правами» [1; 2, с. 55]. Німецьке донесен-
ня свідчить, що українські підрозділи у 
перший день (1 березня) мали характер 
лише символічний – складалися з одно-
го офіцера та 60 чоловік з однією гарма-
тою  [1; 2, с.  55]. При цьому Менджець-
кий згадує працю Удовиченка [12, с. 31], 
де стверджується, що це українці пер-
шими зайняли місто з боку Коростеня у 
той час, коли німецький батальйон лише 
під’їжджав залізничним транспортом. 
Вочевидь, що все ж таки німецькі під-
розділи та українські увійшли до Киє-
ва практично одночасно. Свідченням 
цього є спогади полковника В. Петріва, 
полк імені Костя Гордієнка якого одним 
із перших увійшов до Києва увечері 1 бе-
резня. Але трохи пізніше Петрів зазна-
чив, що вони вже зустрічали на вулицях 
Києва німецькі стежі («…Посувалися ми 
поволі і на «Безаківській» зіткнулися з 
німецькими пішими стежами, що про-
сувалися з боку Києва І, й від них дові-
далися, що Київ І уже німцями зайнятий 
та що вони ведуть розвідку до Києва ІІ 
та залізничного мосту, але розвідка не 
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ризикує просуватися по темних, забитих 
возами стаційних торах і незнайомому 
місту…»), і навіть попросив німецького 
командира надати йому на ніч допомогу 
ротою піхоти [10, с. 350–353].

2 березня до Києва увійшли голо-
вні сили Корпусу Кнерцера та 91-ша 
піхотна дивізія, що дало можливість по-
вністю оволодіти містом. 91-ша піхот-
на дивізія (її ще у деяких дослідженнях 
іменують дивізією ляндверу, бо вона 
вся дійсно складалася саме з полків 
ляндверу) рухалася по території Укра-
їни у напрямку Сарни  – Коростень (Іс-
коростень). Коростень частини дивізії 
зайняли 24 лютого. За даними істориків 
СРСР, на цьому напрямку спротив чи-
нив загін київських залізничників під 
командуванням А. Дзедзієвського. Далі 
було отримане повідомлення про кон-
центрацію більшовицьких загонів у на-
прямку Чернігова. Тому туди направили 
спеціальний загін з однією українською 
ротою. В бою ворога відкинули, взявши 
при цьому полонених, а також кулемети 
й артилерію. 25 лютого українські части-
ни вдарили у київському напрямку (че-
рез Бородянку), однак успіху не мали. Як 
повідомляли радянські джерела, «23–28 
лютого в боях у районі станцій Бородян-
ка, Клавдієво, Буча, Біличі та Святоши-
не, підірвавши міст на ріках Здвиж та 
Ірпінь, червоногвардійці при підтримці 
свого бронепотяга стримали натиск пе-
реважаючих сил противника, «показали 
добре вміння володіти зброєю та уража-
ти ворога». Лише відступ 1-ї Чехосло-
вацької дивізії, який відкрив підступи 
до міста з боку Житомира, не дозволив 
радянському командуванню продовжи-
ти оборону Києва, і туди 1 березня уві-
рвалися інтервенти» [8, с. 113]. 2 берез-
ня також передові частини 91-ї піхотної 

дивізії разом з українськими загонами 
увійшли до Києва. Однак більшовики 
змогли евакуювати київський залізнич-
ний вузол, де на той час знаходилося по-
над 75% справних паровозів та вагонів 
Південно-Західної залізниці, та органі-
зувати контрзаходи проти подальших 
дій німецьких та українських військ на 
Лівобережній Україні [8, с. 113].

На іншому напрямку, в Білорусі, у 
кінці лютого  – на початку березня на 
північ від Прип’яті діяла спочатку 224-та 
піхотна дивізія. Перша ціль її походу  – 
Лунінець  – була досягнута миттєво. У 
подальшому дивізія рухалася в Білорусь, 
в напрямку Мозир  – Гомель. Цікаво, 
що наступ німецьких військ у Білорусі 
був наслідком викрутасів більшовиків 
на мирних перемовинах у Бресті. Там, 
не бажаючи допускати до переговорів 
українську делегацію, більшовики зая-
вили, що підписання мирного договору з 
Україною неможливе через невизначен-
ня спільного кордону між Україною та 
Росією. Це використали німці, оскільки 
українська влада мала претензії на ці ра-
йони як на заселені у той час переважно 
українцями.

Перші зіткнення з більшовиками 
відбулися 21 лютого в околицях Ми-
кашевичів, де німці оволоділи бро-
непотягом. Оперативне керівництво 
більшовицькими військами у смузі Ві-
тебськ, Орша, Могильов, Бихов, Рога-
чев здійснював заново створений штаб 
Західного фронту (головнокомандувач 
А. Ф.  Мясников), а район Жлобин, Ка-
линковичі, Гомель обороняв Західний 
фронт з боротьби з контрреволюцією на 
чолі з Р. М. Берзіним [8, с. 112]. 24 лютого 
вони знову наштовхнулися на сильний 
спротив на захід від Калинковичів (на-
віть із застосуванням артилерії), і місто 
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було взяте сміливою атакою. У Мозирі 
частини 224-ї піхотної дивізії знайшли 
знищений залізничний міст. У річково-
му порту стояла майже вся Прип’ятська 
флотилія, однак у її складі лише окремі 
кораблі були придатні для використан-
ня. Тут німецькі війська, які готувалися 
форсувати Дніпро, були контратакова-
ні більшовицькими загонами, але атаку 
вдалося відбити. Після цього 28 лютого 
224-та піхотна дивізія зайняла Речицю, 
де мала можливість організувати пере-
праву через Дніпро. 1 березня німці до-
сягли залізницею Гомеля  – важливого 
вузла комунікацій. Тут був захоплений і 
непошкоджений міст через Дніпро. Біль-
шовики пробували контрнаступати, але 
невдало [1; 2, с. 56].

Таким чином, до 2–3 березня за-
вдання другого етапу німецької операції 
в Україні було досягнуто. Людендорф, 
який уважно слідкував за ходом опера-
ції, з задоволенням згадував у мемуарах: 
«Наступ в Україні також пішов швид-
ким темпом. Центр тяжіння німецько-
го наступу був направлений на Київ, і 
1 березня останній був уже зайнятий 
нами, а австро-угорського  – на Одесу. 
Операції розвивалися вздовж залізниці; 
інколи відбувалися бої між броньовими 
потягами; загалом, величезний простір 
мав бути пройдений слабкими силами. 
Більшовицькі війська чинили лише не-
значний спротив, чехословацькі війська, 
складені з австро-угорських військово-
полонених, боролися набагато краще, і з 
ними справа доходила до запеклих боїв. 
Рух і бої продовжувалися навіть у трав-
ні» [5, с. 508].

Однак перед німецьким команду-
ванням несподівано постала серйозна 
проблема: виявилося, що українська 
армія неспроможна швидко звільнити 

від більшовиків Лівобережну Україну, 
як передбачало німецьке військово-по-
літичне керівництво, після досягнен-
ня німецькими військами лінії Дніпра. 
Українських частин, які б мали реальну 
боєздатність, у потрібній кількості не 
було (за винятком частин Пресовсько-
го та Січових стрільців). Також у ході 
проведення операції німецьке коман-
дування звернуло увагу на відсутність 
української влади у більшості місцевос-
тей та проблеми з її відновлення, що 
створювало перешкоди для виконання 
Україною своїх зобов’язань з постачан-
ня продовольства та сировини, а також 
на реальну дезорганізацію транспортної 
мережі в Україні, що також не сприяло 
постачанню до Німеччини та Австро-
Угорщини. Не знайшли вони й великих 
запасів зерна на території, яку взяли під 
контроль. Єдине, що німецькі війська 
змогли захопити, так це величезні за-
паси військового майна та озброєння 
колишньої Російської імператорської 
армії. За німецькими даними (на поча-
ток квітня 1918 року), вони захопили 
штаби 4 армій, 5 корпусів, 17 дивізій та 
багатьох полків, близько 800 тис. гвинті-
вок та 10 тис. кулеметів, 100 млн. набоїв, 
близько 3 млн. снарядів, 2100 паровозів, 
близько 30 тис. вагонів, 63 тис. повозок, 
1705 похідних кухонь та 13 тис. коней [8, 
с.  105]. Але ці величезні запаси не під-
ходили для німецької армії, тому вони 
були залишені на місцях. Пізніше, вже 
1919 року, за володіння ними розгорну-
лися жорстокі бої сил, які змагалися на 
території України (з них же також у пе-
ріод Гетьманату постачалися й частини 
Краснова та Денікіна на Дону та Кубані 
за дозволом німецького командування). 
Тому німецькому командуванню довело-
ся провести третій етап операції (який 



18 №4 (69) 2018 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

розпочався з підготовки 5 березня), вже 
на Лівобережній Україні, і повністю 
звільнити Україну від більшовиків. Але 
для цього німецьким та австро-угор-
ським військам знадобилася суттєва під-
тримка. Саме на цьому етапі чисельність 
німецьких та австро-угорських військ, 
кількість дивізій стали суттєво зростати.

Таким чином, можна впевнено ствер-
джувати, що всього на перших двох ета-
пах операції з вигнання більшовиків з те-
риторії України (з 18 лютого по 5 березня 
1918 року) було задіяно саме в Україні 
5 німецьких дивізій (з них одна кава-
лерійська), одна окрема кавалерійська 
бригада, 6 австро-угорських дивізій (з 
яких одна кавалерійська) та одна піхот-
на бригада. Всього ж німецько-австрій-
ське угруповання на території України в 
період 18 лютого – 5 березня складалося 
лише з одинадцяти дивізій, однієї піхот-
ної та однієї кавалерійської бригад.
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Цікаво, що у складі австро-угорських військ значну час-
тину складали полки, укомплектовані українцями. Серед 
них були 24-й Коломийський, 58-й Станіславський піхотні 
полки, 19-й Львівський та 35-й Золочівський стрілецькі пол-
ки (колишні полки ляндверу), 11-й та 30-й польові артиле-
рійські полки та інші частини. Але це не було зроблено ав-
стрійцями спеціально. Вони лише використали ті частини, 
які на час початку операції знаходилися у складі військ на 
цій ділянці фронту і складалися з так званих «українських» 
полків. Це додатково спростовує розповсюджену й в Україні 
російську пропагандистську версію про те, що нібито че-
рез недовіру до українців частини, якими вони були уком-
плектовані, всі геть відразу відправлялися на Італійський 
чи Балканський фронти. 
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Анотація. На підставі невідомих раніше документів висвітлено перебіг військової опе-
рації Північної групи армії УНР проти з’єднань Червоної армії у районі Коростеня в березні 
1919 р. Актуальність дослідження зумовлена цілковитою невисвітленістю коростенської 
операції в історичній літературі, хоча успішне здобуття українськими військами Коростеня 
стало першим значним військовим успіхом армії УНР в ході другої війни з Радянською Росією 
(1918–1920 рр.). Основу джерельної бази публікації склали документи Генерального штабу ар-
мії УНР, що зберігаються нині у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади 
та управління України (Київ, Україна), а також матеріали штабу Українського радянського 
фронту, які знаходяться в Російському державному військовому архіві (Москва, Росія). Пере-
важна більшість використаних у роботі над публікацією архівних документів вводяться до 
наукового обігу вперше.

 Автором визначено цілі й завдання, яких прагнуло досягти українське командування в 
ході здійснення операції. Розкрито співвідношення сил ворогуючих сторін, визначено склад і 
кількість задіяних з обох сторін військових сил. Розкрито основні етапи військової операції 
зі здобуття Коростеня в березні 1919 р., висвітлено роль частин і з’єднань армії УНР в ході 
захоплення міста. Докладно реконструйовано перебіг бойових дій, що завершилися перемогою 
української зброї. Визначено місце цих подій у стратегічних планах українського команду-
вання й показано їхній вплив на подальше розгортання військових операцій. Підкреслено, що 
успішне здійснення армією УНР коростенської операції мало надзвичайне стратегічне зна-
чення, оскільки забезпечувало запілля українських військ від вторгнення з півночі й водночас 
давало змогу українській армії розгорнути активну наступальну операцію на схід. Перемога 
під Коростенем у березні 1919 р. не лише дала змогу українським військам перехопити стра-
тегічну ініціативу, але й стала першим кроком на шляху до організації загального контрнас-
тупу армії УНР проти радянських військ на Правобережній Україні навесні 1919 р.

Ключові слова: українська революція; Українська Народна Республіка; армія УНР.
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Annotation. On the basis of previously unknown documents, the author researches the course of 
the military operation of the Northern Group of the UPR Armed Forces against the Red Army units in 
Korosten region in March 1919. The relevance of the study is determined by the complete lack of cover-
age of the Korosten operation in historical literature, although the successful acquisition of Korosten 
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by Ukrainian troops was the first significant military success of the UPR Army during its second war 
with the Soviet Russia (1918–1920). The publication is based on the documents of the General Staff of 
the UPR Army, which are currently stored in the funds of the Central State Archives of Supreme Bodies 
of Power and Government of Ukraine (Kyiv, Ukraine), as well as materials of the Headquarters of the 
Ukrainian Soviet Front stored in the Russian State Military Archives (Moscow, Russia). The vast ma-
jority of these archival documents are introduced to scientific circulation for the first time. The author 
highlights the goals and tasks which the Ukrainian Command sought to achieve during the operation; 
determines the ratio of the forces of the belligerents; analyzes the composition and number of forces 
involved on both sides; reveals the main stages of the military operation on the acquisition of Korosten 
in March 1919, the role of the units and squads of the UPR Army during the course of the seizure of 
the town. The author reconstructs in details the course of the fighting crowned with the victory of the 
Ukrainian weapon; determines the place of these events in the strategic line of the Ukrainian Com-
mand; shows their influence on the further course of the military operations. It is emphasized that the 
successful implementation of the Korosten operation was of extreme strategic importance, providing 
the Ukrainian Army with the opportunity to avoid the invasion from the north and deploy an active 
offensive operation in the eastern direction at the same time. The victory of Korosten in March 1919 
not only allowed the Ukrainian troops to intercept the strategic initiative but also became the first step 
towards organizing a general counter-offensive by the UPR Army against Soviet troops in the Right-
Bank Ukraine in the spring of 1919.

Key words: Ukrainian Revolution; Ukrainian People’s Republic; UPR Army.

Історія збройних сил Української На-
родної Республіки досі рясніє численни-
ми «білими плямами». Такий стан справ 
пояснюється як прогалинами джерель-
ної бази, так і слабкою вивченістю на-
явних джерел з історії Визвольної війни 
1917–1920  рр. На сьогодні лише пооди-
нокі військові операції армії УНР отри-
мали належне висвітлення в науковій 
літературі, інші ж донині залишаються в 
тіні забуття. До таких забутих сторінок 
історії новітнього українського війська 
належить, зокрема, здобуття Коростеня 
військами Північної групи армії УНР у 
березні 1919 р. Успішне здійснення цієї 
військової операції стало початком за-
гального контрнаступу армії УНР на 
Правобережній Україні навесні 1919 р.   
Проте в сучасній історичній літературі 
можна знайти лише поодинокі згадки 
про цю подію [2; 3; 4].

Головною причиною такого незадо-
вільного стану дослідження теми стала 

практично повна відсутність опублі-
кованих джерел. Тож, спираючись на 
архівні документи, автор цих рядків 
зробив спробу заповнити прогалину в 
історії збройної боротьби за незалеж-
ність України в 1917–1921 рр. Джерель-
ною базою нашого дослідження стали 
головним чином документи Генераль-
ного штабу армії УНР, що зберігаються 
нині у фондах Центрального державно-
го архіву вищих органів влади та управ-
ління України (Київ, Україна), а також 
матеріали штабу Українського радян-
ського фронту, які знаходяться в Росій-
ському державному військовому архіві 
(Москва, Росія). Відзначимо, що пере-
важна більшість використаних нами в 
роботі над цією публікацією архівних 
документів вводяться до наукового обі-
гу вперше.

В той час як основні сили радянських 
військ на початку 1919 р.   просувалися 
вглиб українських земель з північного 
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сходу, Правобережна Україна стала аре-
ною для вторгнення радянських військ 
з Білорусі. Вглиб Правобережжя руха-
лися частини 17-ї стрілецької дивізії, 
що належала до Білорусько-Литовської 
радянської армії. В середині лютого 
1919 р. ці війська зайняли Сарни і Ко-
ростень. 

Подальше просування червоних на 
цьому напрямку створювало загрозу 
для запілля армії УНР. Зокрема, виникла 
загроза Шепетівці  – одному з найбіль-
ших залізничних вузлів Правобережної 
України. Командування армії УНР все-
рйоз непокоїла така перспектива. «Мене 
трохи хвилює напрямок Коростень  – 
Новоград-Волинськ – Шепетівка», – від-
значив начальник оперативного відді-
лу штабу Дієвої армії УНР полковник 
М.  Капустянський під час розмови по 
прямому дроту з начальником штабу 
Північної групи генералом В. Агапіївим 
26 лютого 1919 р.  [9, арк. 115]. Тож, не-
зважаючи на відсутність достатніх сил, 
українському командуванню довелося 
організувати оборону Новограда-Во-
линського (Звягеля). 

Звягельська залога була доволі не-
численною. Тривалий час єдиною вій-
ськовою частиною у Новограді-Волин-
ському був Маньківський полк (150 
багнетів). Сформований на Південній 
Київщині, цей полк вважався ненадій-
ним і фактично був небоєздатним. Саме 
тому звягельську залогу було підсилено 
бронепотягами «Стрілець» і «Ґандзя» [9, 
арк. 115, 147, 226; 11, арк. 52; 6, арк. 6 – 7].

Штаб Дієвої армії УНР прохав ко-
мандування Північної групи надіслати 
додаткові військові сили на напрямок 
Коростень  – Новоград-Волинський  – 
Шепетівка. Але війська Північної гру-
пи на цей час ще не встигли завершити 

формування. Наявні боєздатні сили 
утримували фронт проти поляків на 
Західній Волині. Наступ червоних на 
Сарни й Коростень заскочив зненацька 
командувача Північної групи отамана 
В. Оскілка та його штаб. Для ліквідації 
більшовицького прориву під Сарнами 
довелося викликати з армійського резер-
ву на Поділлі 19-ту дивізію.

24 лютого начальник штабу Північ-
ної групи В. Агапіїв наказав начальнику 
19-ї дивізії отаману Добрянському наді-
слати 2-й полк Січових стрільців, гар-
матну батарею і бронепотяг до ст.  Єме-
льянівка в напрямку на Коростень. 
Через затримки в передислокації частин 
цей наказ довелося кілька разів повтори-
ти  [19, арк.  15  – 15 зв., 34  – 34 зв., 38  – 
38  зв.]. Однак складне становище під 
Сарнами не дало можливості своєчасно 
зосередити боєздатні військові сили на 
коростенському напрямку. 

Червоні тим часом не квапились роз-
вивати успіх. 17-та стрілецька дивізія, 
одна з бригад якої займала Коростень, 
була розпорошена на значному просто-
рі й мала утримувати також Мінськ і 
Сарни, де їй загрожували не лише укра-
їнські, але й польські війська. 24 лютого 
командувач Західного фронту наказав 
17-й дивізії продовжувати «відповідно 
до ситуації» просування на Новоград-
Волинський і Житомир  [1, с.  36]. Але в 
Коростені знаходились лише 151-й і 20-й 
радянські полки, 7-ма гарматна батарея 
(4 гармати), бронепотяги Табукашвілі й 
Дубиніна. Тож командир 3-ї бригади 17-ї 
дивізії Тимофєєв-Наумов наразі не пла-
нував переходити в наступ. Замість про-
сування вглиб Правобережної України 
він скаржився командуванню на недо-
статність військових сил у своєму роз-
порядженні [6, арк. 8].
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Радянський воєначальник не знав, 
що сили армії УНР у Звягельському ра-
йоні були ще меншими. 3 березня Мань-
ківський полк на вимогу командуван-
ня Східного фронту був викликаний 
до Козятина, де складалось загрозливе 
становище у зв’язку з ворожим насту-
пом [9, арк. 169, 200, 202]. На зміну мань-
ківцям до Новограда-Волинського було 
передислоковано курінь зі складу 3-го 
Гайдамацького полку, що знаходився на 
відпочинку в Проскурові. 4 березня ко-
мандувачем новоград-волинської групи 
було призначено генерала І. Феденяка-
Білинського [18, арк. 71 зв.]. 

Саме в цей час загальна стратегічна 
ситуація на фронті Північної групи ар-
мії УНР почала змінюватись на користь 
українських військ. В ході успішного 
контрнаступу 3 березня було здобуто 
ст.  Сарни. Аби забезпечити своє праве 
крило, сарненська група отамана Ку-
прійчука отримала завдання розгорну-
ти операцію на Олевськ  – Коростень. 
4 березня командувач Північної групи 
отаман Оскілко призначив керівником 
бойових дій на цьому напрямку полков-
ника Адамовича [17, арк. 14, 21, 23]. 

На Олевськ мав просуватися Зба-
разький загін Січових стрільців. Станом 
на початок березня загін налічував 15 
старшин, 3 урядовців, 6 підстаршин і 249 
козаків. Командиром збаражців був Жа-
дан, а його начальником штабу – Козар-
Мендзарський  [20, арк. 28; 21, арк.  26, 
27]. Саме ці невеликі сили отримали на-
зву Коростенського загону.

Пасивність супротивника давала 
змогу українським воякам обережно 
просуватися вперед. В оперативному 
зведенні штабу Дієвої армії зафіксовано, 
що станом на 11 год. 3 березня на ново-
град-волинському напрямку українські 

частини здобули  ст. Вигов  [9, арк. 197]. 
Пізно ввечері 4 березня генерал В. Ага-
піїв наказав авангарду цих сил закрі-
питися на  ст. Вигов і вислати розвідку 
до ст.  Коростень  [19, арк. 50  – 50 зв.]. 
Просуваючись у бік Коростеня, частини 
намагались увійти в зв’язок з житомир-
ською групою військ армії УНР. У разі 
ворожого наступу належало руйнувати 
залізничну колію Коростень  – Ново-
град-Волинський [8, арк. 138].

Вранці 5 березня Збаразький загін 
зосередився на  ст. Клесове, а ввечері 
того ж дня зайняв Олевськ. Упродовж 
наступних кількох днів головні сили зба-
ражців зосереджувались на ст. Олевськ, 
в той час як розвідка просувалася на 
ст.  Охотникове, Томашгород, Страше-
во. 50 вояків несли охорону мосту через 
р. Горинь поблизу ст. Волошки. Розвідка 
просувалася також вздовж залізниці до 
Коростеня. Крім того, було відправлено 
невеликий відділ для зв’язку з новоград-
волинською групою [21, арк. 24, 26, 48 – 
49; 9, арк. 231]. 6 березня генерал В. Ага-
піїв наказав призначити начальником 
загону в Олевську полковника Адамови-
ча. Останньому належить негайно пола-
годити залізничний міст поблизу Олев-
ська, для чого зосередити авангард свого 
загону на ст. Білокоровичі [16, арк. 13].

Здобувши Олевськ, загін Адамовича 
отримав змогу надати допомогу ново-
град-волинському загонові Феденяка-Бі-
линського. Передбачалося, що кінцевою 
метою операцій цих військових сил ста-
не повернення Коростеня. Та оскільки 
штаб Північної групи у ці дні волів зосе-
редитися на подіях, що розгорталися на 
фронті Сарни – Лунинець, планування і 
керівництво коростенською операцією 
взяв на себе генерал О. Осецький  – за-
ступник військового міністра й Головний 
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інспектор армії УНР. Саме О. Осецький 
отримав від Головного отамана С. Пет-
люри повноваження на безпосередній 
нагляд і керівництво бойовими діями в 
Коростенському районі [10, арк. 53 – 54]. 

Вважаючи сарненську операцію май-
же закінченою і рахуючись із загрозли-
вим становищем на Східному фронті 
армії УНР, О. Осецький так визначив 
завдання підлеглим йому військам: 
«Скупчивши потрібні сили в районі 
Новоград-Волинська та Олевська, за-
хопити якомога швидше Коростень. За-
безпечивши себе з боку Калинковичів 
та Києва зайняттям Овруча та Ірші, та 
демонструючи в бік Києва, натиснути на 
правий фланг і тил москалів, що ведуть 
наступ проти нашої східної групи  – в 
загальному напрямку на  ст. Попельня. 
При цьому вжити всіх заходів для того, 
щоб добитися озброєної та організо-
ваної допомоги населення звільненню 
місцевості від москалів... При розвитку 
нашої операції від Коростеня на ст. По-
пельня, полегшити події коростенської 
групи та утримуючи в своїх руках Чуд-
нів, натиснути звідтіля на Бердичів»  [7, 
арк. 274 зв.].

Таким чином, коростенська операція 
не лише набувала важливого значення, 
але й мала врятувати від розгрому вій-
ська Східного фронту армії УНР. 8 бе-
резня генерал В. Агапіїв повідомляв до 
штабу Дієвої армії: «Поводження цен-
тральної групи біля Козятина вимагає 
Північну групу оказати піддержку, хоч і 
не скінчене формування цеї групи, і по-
чати події в напрямку Коростень. Поча-
та перегрупировка, операція начнеться 
12 березня»  [13, арк. 85]. Увечері того 
ж дня В. Агапіїв телеграфував військам 
Північної групи: «Наше загальне трудне 
воєнне становище в связі с неудачами у 

Козятина повелітельно требуєт від Пів-
нічної групи бистрих і решітельних дей-
ствій в напрямку Коростень – Київ» [16, 
арк. 59]. Упродовж 9 – 10 березня плану-
валося здійснити перегрупування з ме-
тою заволодіти ст. Коростень. 

Якими ж силами мала бути здійснена 
коростенська операція? До ранку 11 бе-
резня на ст. Олевськ мали зосередитись: 
Збаразький загін (300 багнетів), кінна 
сотня 61-го Гайсинського полку (60 ша-
бель), гарматна чота 61-го полку (2 легкі 
гармати) [16, арк. 59 зв.]. Крім того, но-
воград-волинський загін мав бути зміц-
нений 4-м Холмським полком, а також 
двома куренями 51-го Наливайківсько-
го полку [16, арк. 59 зв.]. Та головне, до 
наступу на Коростень планувалося за-
лучити 17-ту дивізію, яка в цей час за-
вершувала формування в Рівному. На-
чальник дивізії А. Пузицький отримав 
наказ вжити найрішучіших заходів, аби 
якомога швидше закінчити формування 
полків 17-ї дивізії й 17-ї гарматної брига-
ди [16, арк. 59 зв.].

Поки йшли приготування до наступу, 
загін Феденяка-Білинського був змуше-
ний залишити Вигов. Головною причи-
ною цього стала поява обхідної колони 
ворога в районі  ст. Омелянівка. Після 
того, як червоні повернулись до Корос-
теня, українські вояки під прикриттям 
бронепотяга знову почали просуватись 
до  ст. Вигов  [9, арк. 236]. Прибуття на 
позицію 4-го Холмського й підрозділів 
51-го Наливайківського полків зміцнило 
сили новоград-волинського загону. 

10 березня О. Осецький повідомляв 
Головному отаманові С. Петлюрі: «На 
коростенському напрямку після огляду 
новоград-волинської групи військ та пе-
редових позицій і ознайомлення з духом 
війська розпочинається досить широка 
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коростенська операція»  [10, арк. 54  – 
55]. Втім через труднощі транспортного 
характеру війська не встигли своєчас-
но зосередитись на вказаних позиціях. 
Затримувалося й прибуття на фронт 
основних сил 17-ї дивізії. Усе це змусило 
О. Осецького відкласти початок наступу 
на один день. Тим часом, станом на 13 
березня, новоград-волинський загін вже 
мав у своєму складі такі військові сили: 
51-й Наливайківський, 2-й Січовий і 4-й 
Холмський полки, 2 бронепотяги, гар-
матну батарею. Разом ці сили налічували 
1950 багнетів [13, арк. 127].

Перегрупування українських сил 
спочатку залишилось непоміченим для 
радянського командування. Вихід на 
позиції загону Адамовича здійснювався 
в умовах дотримання секретності пе-
ресувань. 12 березня Збаразький загін 
разом з артилерією прибув з Олевська 
до  ст. Білокоровичі. Далі група пішим 
порядком вирушила на Лугини, пере-
суваючись ґрунтовим шляхом, що про-
лягав паралельно до залізниці. Таким 
чином, передбачалося уникнути зустрі-
чі з ворожими бронепотягами. Червоні 
дізналися про рух українських сил лише 
наступного дня, коли 13 березня черво-
на розвідка з бронепотягом Табукашвілі 
з’я ви лася в околицях  ст. Білокорови-
чі [6, арк. 15].

Пересування загону Адамовича су-
проводжувалося значними трудноща-
ми, викликаними складними погодними 
умовами й бездоріжжям. Відтак загін не 
встиг зосередитися на визначеній по-
зиції до 13 березня, коли мав початися 
наступ на Коростень [6, арк. 15, 16]. Але 
коли 13 березня начальник оперативно-
го відділу штабу Дієвої армії полковник 
М. Капустянський поцікавився по пря-
мому дроту в командування Північної 

групи темпами зосередження сил для ко-
ростенської операції, йому відповіли, що 
зосередження частин в напрямку Сар-
ни  – Коростень вже майже завершено. 
Частини знаходяться на ст. Рудня Радо-
вельська. Цей загін має завдання до ве-
чора з’єднатися з новоград-волинською 
групою і розпочати загальний наступ на 
Коростень [9, арк. 265].

Натомість загін І. Феденяка-Білин-
ського перейшов до наступу своєчасно. 
Надвечір 13 березня в районі Вигова 
і Ушомира вже точився запеклий бій, 
участь у якому з обох сторін брали й 
бронепотяги  [6, арк. 15 зв.]. Позиції на 
цій ділянці фронту намагався утрима-
ти 151-й радянський полк. О. Осецький 
так сповіщав армійське командування 
про перебіг бойових дій: «Коло 6 годи-
ни вечора 13 березня ми вийшли в бій з 
ворогом. Коло 23 годин після жорстоких 
боїв були взяті м. Ушомир, село Могиль-
но-Красно… На полі бою ворог лишив 
дуже багато вбитих, кількість яких ще 
не підраховано, бій носив надзвичай-
но жорстокий і упорний характер»  [10, 
арк.  5  зв.]. Свідченням успіху україн-
ських військ стала також значна кіль-
кість полонених.

Отримавши відомості про рух заго-
ну Адамовича, командир 3-ї бригади 17-ї 
радянської дивізії Тимофєєв-Наумов на-
лежним чином оцінив ситуацію. Увечері 
13 березня він доповідав командуван-
ню 17-ї дивізії: «Очевидно, противник 
має намір перехопити залізничну лінію 
Овруч  – Коростень. Очікую наступу з 
двох сторін: з новоград-волинського 
напрямку з Ушомира і Вигова, і з боку 
Лугина, з сарненського напрямку...»  [6, 
арк.  15–15 зв.]. На думку червоного 
комбрига, становище виглядало доволі 
загрозливим.



26 №4 (69) 2018 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

Несподівано план українського ко-
мандування опинився під загрозою, 
коли 13 березня радянські війська Укра-
їнського фронту ударом з Бердичева 
здобули Житомир. Житомирська група 
військ УНР під командою отамана Беня 
відступила до Новограда-Волинсько-
го [13, арк. 106 зв.]. Аби врятувати ситуа-
цію під Коростенем, червоні зосередили 
в Житомирі значні сили – Окрему стрі-
лецьку бригаду. А саме: 9-й полк роз-
горнув наступ на Новоград-Волинський, 
21-й радянський полк зайняв Іршанськ, 
а 10-й полк поспіхом вирушив на Ко-
ростень. Якби група Беня здала Ново-
град-Волинський, це означало б загрозу 
ворожого удару в запілля силам І. Феде-
няка-Білинського. Внаслідок втрати Жи-
томира успішне здійснення коростен-
ської операції опинилося під загрозою.

Вранці 14 березня загін Феденяка-
Білинського відновив наступ на Корос-
тень. Бій з перемінним успіхом точився 
біля с.  Могильна. Поблизу с.  Білошиця 
українські вояки захопили 4 кулемети і 
30 полонених на чолі з ротним команди-
ром [13, арк. 75, 108; 6, арк. 16]. Як від-
значалося в оперативному звіті штабу 
Північної групи армії УНР, упродовж 
14 березня було зайнято Білошицю, Мо-
гильно, Купицю і роз’їзд Колочки. Один 
з українських бронепотягів отримав по-
шкодження. Крім того, в бою загинув ко-
мандир бронепотяга «Ґандзя»  – сотник 
Гиренко [10, арк. 6 – 6 зв.; 16, арк. 31; 14, 
арк. 483]. 

Переломити хід бою на користь 
українських військ допоміг маневр кін-
ного відділу в обхід лівого крила черво-
них. Вранці 14 березня загін Адамовича 
зайняв ст. Ігнатполь, відрізавши Корос-
тень від залізничного й телеграфного 
зв’язку з північчю. Адамович доповідав 

командуванню: «З 8 год. ранку 14 берез-
ня я повів наступ на  ст. Ігнатполь, яку 
й було здобуто. Тут захоплено 2 парови-
ки, біля 100 вагонів тощо» [16, арк. 44]. 
Українським воякам вдалося захопити 
біля  ст. Ігнатполь радянський броне-
потяг. 

Незважаючи на досягнуті успіхи, 
координація дій військ УНР залишала 
бажати кращого. Загони Адамовича й 
І. Феденяка-Білинського усе ще діяли ізо-
льовано один від одного [16, арк. 44 зв.]. 
Вранці 15 березня загін Адамовича за-
йняв  ст. Васьковичі й с.  Межирічка, 
зламавши опір 151-го радянського пол-
ку [16, арк. 44 зв.; 6, арк. 18]. Командира 
3-ї бригади 17-ї радянської дивізії над-
звичайно стривожив цей успіх україн-
ських військ. Опівночі 15 березня Тимо-
фєєв-Наумов доповідав командуванню: 
«Де знаходиться висланий противником 
загін для перехоплення київської лінії, 
з’ясувати ще не вдалося. Загалом, проти-
вник намагається: оточити Іскорость з 
усіх боків, підвозячи для цього все нові 
й нові сили, здобути його і тим самим 
створити загрозу правому крилу Київ-
ського фронту» [6, арк. 18].

16 березня начальник штабу Північ-
ної групи армії УНР генерал В. Агапіїв 
наказав загонові Адамовича заволодіти 
Коростенем. Опівдні того ж дня україн-
ські частини здобули з боєм ст. Чопови-
чі. Залізничне сполучення між Коросте-
нем і Києвом було перервано [16, арк. 43; 
10, арк. 67; 13, арк. 113]. Водночас україн-
ські частини повели наступ на Могильно 
і Білошицю з житомирського напрямку. 
При підтримці гармат і двох бронепотя-
гів війська УНР відтіснили до Коростеня 
20-й Український радянський полк, який 
знаходився на лівому крилі червоних. 
Радянська оборона ледь не розпалася, 
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коли позицію почали кидати й інші час-
тини  [6, арк. 23, 33]. Втративши надію 
на підтримку з боку інших частин 17-ї 
радянської дивізії, Тимофєєв-Наумов 
сповістив про загрозливе становище під 
Коростенем до штабу радянських військ 
київського напрямку [6, арк. 12].

Надвечір 16 березня опір черво-
них військам УНР дещо зріс. Підроз-
діли  151-го радянського полку навіть 
перейшли в контрнаступ і відтіснили 
українських вояків до с. Могильно. Але 
на правому крилі радянської оборо-
ни українські частини повели наступ з 
боку Жабче і ст. Коростень-Житомир-
ський, аби зайняти ст. Коростень-Жи-
томирський. Поки Тимофєєв-Наумов 
відправив на цю ділянку підкріплення, 
українські вояки вже відкинули черво-
них зі ст. Коростень-Житомирський. «З 
огляду на це я наказав 20 полку відійти 
на північно-західну околицю Іскорос-
тя, – так невдовзі описував події черво-
ний комбриг.  – Три бронепотяги про-
тивника відкрили гарматний вогонь по 
відступаючих, внаслідок чого панічно 
налаштовані червоноармійці 20 Укра-
їнського полку кинули ділянку і втекли 
на ст. Коростень Південно-Західний, але 
завдяки вжитим заходам були знову по-
вернені» [6, арк. 23]. 11-й прикордонний 
радянський полк, що саме напередодні 
прибув на допомогу частинам 17-ї ди-
візії, також не почувався впевнено на 
позиціях. У розпал бою представники 
командного складу 11-го прикордонно-
го полку вимагали від комбрига відпра-
вити ешелони їхнього полку в запілля [6, 
арк. 12, 34]. Остаточно втративши надію 
на перемогу, Тимофєєв-Наумов наказав 
розпочати евакуацію Коростеня. 

Натиск українських військ не вщу-
хав. У звіті оперативного відділу штабу 

Дієвої армії йшлося: «Наші війська пі-
дійшли вплотную до Коростеня, ворог 
уперто обороняється, іде жорстокий бій 
за оволодіння Коростенем»  [7, арк. 46]. 
У ніч на 17 березня помічник начальни-
ка штабу Дієвої армії УНР В. Тютюнник 
у розмові по прямому дроту з коман-
диром Запорізького корпусу зазначив: 
«Коростень, гадаю, буде взято сьогодні 
вночі» [8, арк. 171]. Справді, о 1 год. ночі 
українські частини перейшли в наступ 
по всьому фронту і вже невдовзі почали 
тіснити червоних. «Зважаючи на те, що 
з морально пригніченими частинами і 
цілковито небоєздатним 20-м Україн-
ським полком, що складався виключно 
з молоді, яка не вміє поводитися зі збро-
єю, триматися далі було неможливо, а 
підкріплення не надходило, я наказав 
закінчити евакуацію станції»,  – згаду-
вав Тимофєєв-Наумов [6, арк. 23]. Уночі 
один з українських бронепотягів перей-
шов з подільської на південно-західну 
лінію і почав гарматний обстріл ст. Ко-
ростень-Південний, де ще залишались 
радянські війська. Тимофєєв-Наумов 
свідчив: «Бачачи, що становище стало 
безнадійним, оскільки ліве крило по-
чало відходити під натиском переважа-
ючих сил противника, я віддав наказ 
відходити усім частинам на лінію Но-
ваки  – Хотинівка, звідки зосередитись 
в Чоповичах для приведення себе до 
ладу» [6, арк. 23–23 зв.].

Замість відступу до Овруча, на 
з’єднання з основними силами 17-ї ра-
дянської дивізії, Тимофєєв-Наумов 
вирішив відвести свої війська в київ-
ському напрямку. Пересвідчившись, 
що евакуацію завершено, червоний 
комбриг разом зі своїм штабом виїхали 
на бронепотязі Табукашвілі до с. Нова-
ки [6, арк. 12, 23 а]. 
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Вранці 17 березня українські вояки 
остаточно зайняли Коростень, зламавши 
опір останніх радянських частин. Згідно 
з документами командування Дієвої ар-
мії УНР, це сталося о 10 год. 15 хв. ран-
ку після впертого бою  [19, арк. 143; 16, 
арк. 53]. Частини 3-ї бригади червоних 
та 11-й прикордонний радянський полк 
відійшли спершу на лінію с.  Новаки  – 
Хотинівка, а до кінця дня зосередились 
у районі  ст. Чоповичі. Радянські броне-
потяги охороняли залізничну лінію Чо-
повичі – Новаки до р. Уж, де членами їх-
ніх команд було розібрано залізницю [6, 
арк. 22, 23 а]. Штаб бригади розмістився 
в Малині. 

Того ж дня на українські війська че-
кав ще один успіх: загін Адамовича здо-
був Овруч [17, арк. 28 зв., 29; 10, арк. 30]. 
57-й радянський полк, який мав оборо-
няти місто, самочинно залишив позицію 
й вирушив до Мозиря  [5, арк. 9 зв.; 22, 
арк. 130]. В Овручі Збаразький загін за-
хопив у червоних обладнаний для веден-
ня бойових дій потяг (1 легка гармата, 2 
кулемети) [12, арк. 97; 15, арк. 1зв.]. Від-
правлений напередодні до Овруча 10-й 
прикордонний радянський полк зупи-
нився на ст. Словечна, де й мусив обла-
штовувати оборону проти військ УНР.

Успішне здобуття військами Пів-
нічної групи Коростеня й Овруча стало 
першим військовим успіхом армії УНР 
на київському напрямку після втрати 
української столиці. 17 березня Наказ-
ний отаман генерал О. Греков телеграфу-
вав командувачеві Північної групи ота-
ману В. Оскілку: «Успішно закінчивши 
Сарненську операцію, війська дорученої 
Вам групи рішучим наступом розбили 
ворога під Коростенем і Овручем і за-
хопили їх. Успіх цієї операції, безумовно, 
засновується на великім пориві військ, 

іскусном маневруванні та надзвичайно 
гарном керуванню бойовою працею час-
тин. За такі блискучі події висловлюю 
щиру подяку Вам, пане отамане. На-
чальнику штабу отаману Агапіїву, всім 
командирам окремих частин, всім стар-
шинам і лицарям-козакам. Всіх відзна-
чившихся в бою представити до нагоро-
ди» [10, арк. 22].

Успішне здійснення Північною гру-
пою армії УНР коростенської операції 
мало надзвичайне стратегічне значення, 
оскільки забезпечувало запілля україн-
ських військ від вторгнення з півночі й 
водночас давало змогу українській армії 
розгорнути активну наступальну опе-
рацію на схід. Фактично здобуття Ко-
ростеня відкривало перед армією УНР 
можливість одночасного наступу на 
Київ, Житомир і Мозир. Ця перспекти-
ва обіцяла українській зброї нові успіхи, 
хоча й вимагала відповідних зусиль від 
командування та рядових бійців. Таким 
чином, перемога під Коростенем у бе-
резні 1919 р. не лише дала змогу україн-
ським військам перехопити стратегічну 
ініціативу, але й стала першим кроком на 
шляху до організації загального контр-
наступу армії УНР проти радянських 
військ на Правобережній Україні навес-
ні 1919 р.
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Анотація. У статті автор досліджує погляди керівництва ЗОУНР на воєнну операцію 
щодо можливого переходу Галицької Армії та Дієвої армії УНР у передгір’я Карпат у квітні 
1919 р., яку розробили Начальник штабу Начальної Команди Галицької Армії підполковник 
Віктор Курманович та отаман Фердинанд Льонер. Це питання було предметом обговорення 
керівництва обох армій на нараді у Здолбунові 11 квітня 1919 р. 

Автор статті робить висновки, що відхід двох українських армій за Збруч позитивно б 
вплинув на перебіг військових подій, адже це б призвело до війни між Польщею та більшовиць-
кою Росією, що у кінцевому підсумку збільшило б шанси українців на створення своєї держави. 
Червона армія у той час мала плани воєнного прориву через Галичину з метою сполучення з ко-
муністичною Угорщиною. Сам же перехід українських армій у передгір’я Карпат давав можли-
вість галицьким та наддніпрянським військовим з часом відновити свою боєздатність. Адже 
ця місцевість утворювала природні бар’єри у районі Дністра перед переважаючою польською 
армією. Також українці скоротили б лінію фронту з Польщею.

Проте полковник Віктор Курманович та отаман Фердинанд Льонер у своєму воєнному 
плані не врахували тих фактів, що понад 40-тисячну українську армію важко було б доволі 
довго прогодувати на невеликій території у передгір’ї Карпат. Також незначною була б мобі-
лізація нових рекрутів. 

Своїм небажанням з’єднати дві армії у Галичині чи на Наддніпрянщині та поступитись 
своїми територіями заради інших керівництво УНР та ЗОУНР фактично взяло на себе 
основ ний удар більшовицької навали у 1919 р. і захистило від неї Європу. Однак через це не-
бажання українці втратили всі свої землі.

У червні 1919 р. план походу Галицької Армії у передгір’я Карпат, який розробили підпол-
ковник Віктор Курманович та отаман Фердинанд Льонер, активно реалізовувався під час 
Чортківської офензиви. Також розглядався українськими військовими під час польсько-україн-
ської війни у 1920 р. Розглядався він і в переддень переходу уряду ЗОУНР за Збруч. Це засвідчує 
його ефективність.

Ключові слова: ЗУНР; ЗОУНР; Галицька Армія; Віктор Курманович; Фердинанд Льонер; 
військово-політична думка.
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У літописі «Червоної калини» розмі-
щено статтю Начальника штабу Галиць-
кої Армії генерала Віктора Курмановича 
«Відворот УГА за Збруч» [8], яка розкри-
ває стратегічний план переходу Галиць-
кої Армії у район Лавочного – Стрия. 11 
квітня 1919 р. на нараді у Здолбунові цей 
план походу у передгір’я Карпат був за-
пропонований Дієвій армії УНР. Метою 
плану було скоротити лінію фронту, по-
збутися одного з двох ворогів і зіштов-
хнути між собою ворожі армії Польщі 
та більшовицької Росії. В умовах сьогод-
нішньої війни з Росією на Донбасі та на-
пружених стосунків з Польщею у питан-
нях історії та культури перед Україною 

знову є актуальним питання готовності 
захищати територіальну цілісність не 
лише на східних теренах, але й на за-
хідних, щоб не допустити до повторен-
ня Андрусівського перемир’я 1667 р. чи 
Ризького договору 1921 р.

Мета статті  – проаналізувати стра-
тегічний план переходу Галицької Армії 
у передгір’я Карпат, розроблений гене-
ралом Віктором Курмановичем та ота-
маном Фердинандом Льонером, який у 
середині квітня 1919 р. був запропонова-
ний Дієвій армії УНР.

Автор статті ставить перед собою 
такі завдання: дослідити становище Га-
лицької Армії та Дієвої армії УНР під час 

Annotation. In the article, the author investigates the views of the leadership of the WR UPR on 
the military operation of the possible transition of the Galician and UPR Armies to the Carpathian 
foothills in April 1919, which was developed by the Chief of Staff of the Galician Army Lieutenant 
Colonel Viktor Kurmanovych and Otaman Ferdinand Loner. This issue was the subject of discussion of 
the leadership of both armies at the meeting in Zdolbuniv on April 11, 1919.

The author concludes that the withdrawal of two Ukrainian armies across the Zbruch would have 
positively influenced the course of military events, as this would have led to a war between Poland and 
Bolshevik Russia, which would have ultimately increased the chances of Ukrainians to create their own 
state. At that time, the Red Army had plans for a military breakthrough across Galicia to connect with 
the communist Hungary. The transition of the Ukrainian armies to the foothills of the Carpathians 
could give Galician and Dnieper refugees a chance to restore their combat capabilities over time. After 
all, this area created natural barriers in the Dniester region before the prevailing Polish Army. Also, 
Ukrainians would have cut off the front line with Poland.

However, Colonel Viktor Kurmanovych and Otaman Ferdinand Loner in their military plan did 
not take into account the facts that it would be difficult to provide a longterm food supply for more than 
40,000 Ukrainian soldiers in a small territory in the foothills of the Carpathians. Also, the possible low 
level of mobilization of new recruits was not considered.

By their reluctance to unite two armies in Galicia or in the Dnieper Ukraine and give away their 
territories for the sake of others, the leadership of the WR UPR and the UPR, actually took on them-
selves the main blow of the Bolshevik invasion in 1919 and defended Europe from it. However, because 
of this unwillingness Ukrainians had lost all their land.

In June 1919, the plan of the Galician Army campaign in the foothills of the Carpathians, devel-
oped by Lieutenant Colonel Viktor Kurmanovych and Otaman Ferdinand Loner, was actively imple-
mented during the Chortkiv offensive. It was also considered on the eve of the WR UPR Government 
transition across the Zbruch, as well as during the Polish-Ukrainian War in 1920. This confirms the 
effectiveness of the plan.

Key words: West Ukrainian People’s Republic; Western Region of the Ukrainian People’s Republic; 
Galician Army; Victor Kurmanovych; Ferdinand Loner; military and political thought.
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розгляду плану Курмановича–Льонера 
на нараді у Здолбунові 11 квітня 1919 р.; 
окреслити погляди на його виконання у 
середовищі керівництва ЗОУНР та УНР; 
проаналізувати ефективність задуму 
щодо зосередження українських армій 
у передгір’ї Карпат та можливий вплив 
такого розвитку подій на військово-по-
літичне становище у Центрально-Схід-
ній Європі.

Українська історіографія налічує 
чимало праць, присвячених воєнним 
подіям з історії ЗОУНР навесні 1919  р. 
Однак і досі немає ґрунтовного аналізу 
плану Курмановича–Льонера. Значний 
внесок у висвітлення цього плану вніс 
сам генерал Віктор Курманович, який 
розкрив його основні аспекти у своїх 
спогадах [8]. Матвій Стахів [11] та Ісаак 
Мазепа  [9] у своїх працях висвітлили 
хід обговорення плану під час спільної 
наради українських армій у Здолбуно-
ві 11 квітня. Історик Олександр Дєдик 
проаналізував реалізацію плану Курма-
новича–Льонера під час Чортківської 
офензиви  [3; 4]. Окремі аспекти цього 
питання розглянуто у працях Євгена 
Чикаленка [13], Лева Шанковського [14], 
Миколи Капустянського  [6], Михайла 
Омеляновича-Павленка [10] та ін. Осно-
вними науковими джерелами для напи-
сання статті є опубліковані спогади та 
архівні матеріали.

Після невдалої спроби Галицької 
Армії під час Вовчухівської операції 
взяти в облогу Львів на початку квітня 
1919  р. Польське військо почало відтіс-
няти збройні сили ЗОУНР з їхніх пози-
цій. Галичанам було все важче втримати 
фронт, який складав понад 300 км  [15, 
c. 94]. «Широкий фронт, незабезпечені 
крила надавалися до прориву чи до об-
ходового наступу»,  – згадував Віктор 

Курманович  [8, с.  3]. За даними поль-
ського історика Міхала Клімецкі, бойова 
чисельність галицьких військових у дру-
гій декаді квітня складала близько 31–
32  тис. солдатів, що становило 55–60% 
від загальної кількості поляків на Схід-
ному та Південному фронтах, а це понад 
53 тис.  [16, c.  193]. Генерал Віктор Кур-
манович нарікав і на нестачу військових 
кадрів у запіллі та погане матеріальне за-
безпечення [8, с. 3]. Також поляки мали 
сприятливіші умови для переміщення 
своїх сил, оскільки вони контролювали 
залізничні шляхи: Новий Санч – Хирів, 
Краків  – Львів, Люблин  – Рава Руська, 
Хирів  – Ярослав  – Рава Руська. Дода-
лось і до так скрутного становища армії 
 ЗОУНР на Західному фронті і наближен-
ня до східних територій Галичини біль-
шовицького війська. 

Історик Лев Шанковський зазначає, 
що у середині квітня 1919 р. головні сили 
армії УНР залишили більшовикам Поділ-
ля і відійшли на Волинь [14, с. 137]. Від-
так галичани змушені були частину своїх 
солдатів перекинути із Західного фронту 
на Східний, де створили три бойові гру-
пи от. Ляєра, от. Оробка та от. Марти-
новича  [14, с.  138]. Чисельність Дієвої 
армії УНР на середину квітня 1919 р., за 
даними історика Михайла Ковальчука, 
була приблизно такою ж, що і на початку 
червня 1919 р. – 9 тис. солдатів [7, с. 162]. 
Додавало до всіх турбот командування 
Галицької Армії і очікування появи на 
польському фронті Армії Галлера.

Зважаючи на викладене вище, 11 
квітня 1919 р. у Здолбунові військове ке-
рівництво ЗОУНР та УНР провело нара-
ду щодо подальшої збройної боротьби. 
Обговорення проходило під головуван-
ням Головного отамана Дієвої армії УНР 
Симона Петлюри. У ньому також взяли 
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участь генерал Олександр Осецький, 
полковник Євген Коновалець, полков-
ник Андрій Мельник, отаман Володи-
мир Оскілко, підполковник В. Фідлер, 
генерал Михайло  Омелянович-Павлен-
ко та ін. Основною темою порядку ден-
ного було питання вибору стратегії по-
дальшої збройної боротьби. Учасники 
наради погоджувалися, що «коли не лік-
відувати одного з фронтів, то за два-три 
тижні може наступити катастрофа»  [9, 
с.  175]. Головнокомандувач Галицької 
Армії Михайло Омелянович-Павленко 
запропонував армії УНР об’єднати вій-
ськові сили і разом відійти у передгір’я 
Карпат у район Лавочного–Стрия, який 
на середину квітня 1919 р. був все ще під 
контролем українців.

Задум цієї воєнної операції для Га-
лицької Армії належав отаманові Фер-
динанду Льонеру, який розробив його, 
спираючись на ідеї полковника Віктора 
Курмановича. Перший родом з м. Сарає-
во. У роки Першої світової війни воював 
у складі армії Австро-Угорщини, згодом 
у ЗУНР. У Галицькій Армії мав ранг ота-
мана, з квітня 1919  р. призначений На-
чальником штабу 1-го Корпусу Галиць-
кої Армії. Віктор Курманович впродовж 
1908–1912  рр. служив у Генеральному 
штабі австрійської армії. У роки Першої 
світової війни отримав звання полковни-
ка та разом з Фердинадом Льонером во-
ював на італійському фронті. У ЗУНР Ві-
ктор Курманович та Фердинанд Льонер 
разом формували 1-й Корпус Галицької 
Армії. З лютого 1919 р. полковника при-
значили Начальником штабу Начальної 
Команди Галицької Армії. Фахівець з пи-
тань тактичного та стратегічного плану-
вання ведення бойових дій [5, с. 2].

Полковник Віктор Курманович вва-
жав, що відхід українських збройних 

сил у передгір’я Карпат у квітні 1919  р. 
зіштовхнув би у збройній боротьбі на 
Волині та у Галичині поляків та більшо-
виків. Варто зазначити, що для остан-
ніх похід на захід відкривав ще більшу 
можливість для втілення ідеї світової 
комуністичної революції. Адже 21 бе-
резня 1919  р. у Будапешті було оголо-
шено Угорську Радянську Республіку, 
яку від більшовицької Росії у цей час 
розділяла лише територія Галичини. Не 
виключена можливість, що Червона ар-
мія пробувала б прорватися на допомогу 
комуністичній Угорщині. Командувач 
Українського фронту Червоної армії Во-
лодимир Антонов-Овсієнко згадував, 
що «допомогти Червоній Угорщині» у 
той час  – була одна з найважливіших 
задач більшовиків [2, с. 274]. Про це по-
відомляв і Ленін у своїй телеграмі від 
21–22 квітня 1919  р. головнокоманду-
вачу Червоної армії Іоакиму Вацетісу та 
начальнику військової розвідки Семену 
Аралову: «Просування в частину Гали-
чини і Буковини необхідно для зв’язку 
з Радянською Угорщиною. Це завдання 
треба вирішити швидше» [12, с. 198].

Вважаємо, що збройне протисто-
яння між Військом Польським та Чер-
воною армією виснажило б обидві дер-
жави, що згодом давало більше шансів 
українським військовим на перемогу у 
війні з ними. Однак Головний отаман 
Симон Петлюра на нараді у Здолбунові 
11 квітня 1919  р. не погодився на про-
позицію генерала Михайла Омелянови-
ча-Павленка зосередити дві українські 
армії у передгір’ї Карпат. Визначний 
політичний діяч Української революції 
1917–21  рр. Євген Чикаленко у своєму 
щоденнику негативно оцінив таке рі-
шення керівництва УНР. «Ліпше було б, 
якби большевики дійшли до української 
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території, зайнятої польським вій-
ськом,  – продовжував Євген Чикален-
ко,  – і вступили з ним в боротьбу; тоді 
поляки мусили б стягати всі сили проти 
большевиків на Волинь і ослабили б свій 
львівський фронт на користь галицького 
війська. А тепер вийшло так, що Дирек-
торія обороняє поляків від большевиць-
кого наступу зі сходу» [13, с. 61]. 

Передислокувавшись у передгір’я 
Карпат, українці звели б свою боротьбу 
до одного фронту і значно його б ско-
ротили, а тил був би захищений горами. 
Частина польсько-українського фронту 
проходила б вздовж річки Дністер, яка 
навесні розливається і утворює навколо 
себе болотисту місцевість. У червні – на 
початку липня внаслідок танення снігів 
у Карпатах повінь в околицях Дністра 
триває близько 3-х тижнів. Полковник 
Віктор Курманович розцінював це як 
добрий природний захисний бар’єр. На 
цих територіях також передбачалась 
організація партизанських відділів  [8, 
с. 4–5]. Права сторона фронту мала ме-
жу вати з румунською армією, яка на той 
час не проводила активних збройних 
дій проти ЗОУНР. Таким чином, фронт 
скорочувався на третину. З відступом у 
передгір’я Карпат українці не припиня-
ли б боротьби за звільнення своїх земель 
по обидва береги Збруча. Втілення стра-
тегічного плану Курмановича–Льонера 
зберігало одну з основних ідей збройної 
боротьби Галицької Армії  – воювати за 
свою державу у Східній Галичині.

Зважаючи й на те, що генерал Ми-
хайло Омелянович-Павленко навесні 
1919  р. просив від керівництва ЗОУНР 
залагодити усі політичні питання з Ру-
мунією та Чехословаччиною [10, с. 176], 
можемо констатувати, що командуван-
ня Галицької Армії всерйоз готувалося 

до реалізації плану переходу у передгір’я 
Карпат. Політичне керівництво ЗОУНР 
9 травня 1919 р. уклало договір з Чехо-
словаччиною, яка у цей час контролю-
вала Закарпаття. Залізничні шляхи Сам-
бір – Ужгород та Стрий – Мукачів давали 
можливість галичанам обмінювати на-
фту з контрольованого Дрогобицько-
Бориславського басейну на зброю та 
амуніцію [8, с. 5]. 

Варто зазначити, що на нараді у 
Здолбунові 11 квітня 1919 р. розглядався 
і варіант переходу галицьких військових 
на Наддніпрянщину. Однак генерал Ми-
хайло Омелянович-Павленко відмовив 
Симону Петлюрі на цю його пропози-
цію  [11, с.  37]. Очевидно, таке рішення 
було продиктоване небажанням зали-
шати свою територію. Небажання над-
дніпрянського та наддністрянського 
керівництва залишити свої землі, щоб 
зіштовхнути двох ворогів, у кінцевому 
підсумку призвело до втрати всіх укра-
їнських земель.

Самі ж галичани у середині квітня 
1919  р. не наважилися перекинути всі 
свої сили у передгір’я Карпат. Однак 
план Курмановича–Льонера продовжу-
вав впливати на військово-політичну 
думку ЗОУНР. Командування Галицької 
Армії повернулось до нього на почат-
ку червня 1919  р. під час Чортківської 
офензиви. Попри те, що керівництво Га-
лицької Армії публічно стверджувало, 
що основний напрямок ведення бойо-
вих дій ведеться в сторону Львова, га-
личани все ж таки намагались спочатку 
дістатись до військових складів у Лавоч-
ному [3, с. 133]. Про що і писав полков-
ник армії УНР Микола Капустянський: 
«НКГА вела операції, насамперед, за 
посідання нової бази, бо ні за Збручем, 
ні в Румунії через різні умови значних 
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запасів військової техніки отримати не 
передбачалося»  [6, с.  16]. Поповнення 
боєприпасів відкривало нові перспекти-
ви збройної боротьби. 

До ідеї військового походу Галиць-
кої Армії у передгір’я Карпат політичне 
та військове керівництво ЗОУНР по-
верталось і в середині липня 1919 р., пе-
ред початком переходу за Збруч. Про це 
йшлось у доповідній записці підполков-
ника Карла Долєжаля вищому політич-
ному керівництву ЗОУНР від 15 липня 
1919  р. щодо використання Галицької 
Армії після залишення нею територій 
Східної Галичини  [1]. Шлях до району 
Стрий–Лавочне мав проходити через 
Скалу – Чортків – Бучач – Нижнів – Ста-
ніславів – Калуш – Долину.

Полковник армії УНР Євген Коно-
валець у своїх спогадах згадує, що 31 
серпня 1920 р. у Празі з’їзд відпоручни-
ків українських військових організацій 
за кордоном також розглядав питання 
відходу української армії у передгір’я 
Карпат. Вважалось, що коли українці 
залишать свої позиції на правому крилі 
польського фронту і тим самим збіль-
шать загрозу прориву Червоної армії, це 
скінчило б «байдужість Західної Європи 
до українських справ». Відтак Антанта 
мала б організувати нові антибільшо-
вицькі сили, під час чого допомогу на 
створення своєї армії отримали б і укра-
їнці. Однак Симон Петлюра відкинув цю 
пропозицію1. 

Відтак можемо зробити висновки, 
що пропозиція генерала Михайла Оме-
ляновича-Павленка на нараді у Здол-
бунові 11 квітня 1919  р. командуванню 

1 Коновалець. С. 54–55. URL: https://docs.google.
com/viewer?url=http%3A%2F%2Fshron1.chtyvo.
org.ua%2FKonovalets_Yevhen%2FPrychynky_do_
istorii_ukrainskoi_revoliutsii.pdf

Дієвої армії УНР про перехід за Збруч 
була цілком реальною до виконання і 
мала свої позитиви. Зокрема, природ-
ні бар’єри у районі Дністра полегшили 
б умови спротиву перед переважаючою 
польською армією; українці б скоротили 
лінію фронту, а це давало можливість 
відновити сили. Натомість пропо зиція 
керівництва УНР до Галицької Армії по-
ступитись своєю територією була менш 
ефективною. Однак можемо стверджу-
вати, що обидві пропозиції призвели б 
до збройного зіткнення Війська Поль-
ського та Червоної армії. Намагаючись 
з’єднатися з комуністичною Угорщиною, 
більшовицька Росія розпочала б війну з 
Польщею. Виснаження двох супротив-
ників збільшило б шанси українців на 
створення своєї держави. 

Однак у своєму воєнному плані 
полковник Віктор Курманович та ота-
ман Фердинанд Льонер не врахували 
тих фактів, що понад 40-тисячну армію 
важко було б доволі довго прогодувати 
на невеликій території у передгір’ї Кар-
пат (близько 5 тис. км²), яка як тоді, так і 
тепер не відзначається високою урожай-
ністю. Також мобілізація нових рекрутів 
була б невеликою.

Пропозиція керівництва УНР Га-
лицькій Армії перейти на Наддніпрян-
щину, очевидно, також зіткнула б поль-
ську та більшовицьку армії. Однак, 
заважаючи на викладене вище, можемо 
констатувати, що цей план був менш 
ефективним. Варто додати, що військо 
у 9 тис. (УНР) легше перемістити, аніж 
31–32 тис. (ЗОУНР). 

Позиція керівництва УНР та  ЗОУНР 
тимчасово не відходити зі своїх тери-
торій у кінцевому підсумку призвела 
до втрати держави як такої. Однак мо-
жемо констатувати, що цим вчинком 
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українські армії у 1919  р. взяли на себе 
основний удар більшовицької навали і 
захистили від неї Європу. Матвій Стахів 
зазначає, що тим самим українці підігра-
ли полякам, які хотіли руками україн-
ців знищити більшовицьку загрозу  [11, 
с.  203]. Як аргумент наводить факт, що 
коли у липні 1919 р. Галицька Армія пе-
рейшла Збруч, то польська армія не ру-
шила далі.

У червні 1919 р. план походу зброй-
них сил ЗОУНР у передгір’я Карпат 
активно реалізовувався під час Чорт-
ківської офензиви. Розглядався він і в 
переддень переходу галицького уряду за 
Збруч та під час польсько-більшовиць-
кої війни у 1920 р. Ці факти засвідчують 
його ефективність.

Ретроспективний аналіз воєнного 
плану Курмановича–Льонера дає мож-
ливість нам здійснити проекцію у май-
бутнє, змоделювати та уникнути ймо-
вірних помилок у теперішній збройній 
боротьбі України за територіальну ці-
лісність і у протистоянні з Польщею у 
питаннях культури та історії. Ціною не-
знан ня помилок, які допустило керівни-
цтво ЗОУНР, може бути втрата терито-
ріальної цілісності України не лише на 
східних, але й на західних кордонах. 

ЛІТЕРАТУРА
1. Долєжаль К. Рекомендації підполков-

ника Карла Долєжаля щодо використання 
Галицької Армії після залишення нею тери-
торій Східної Галичини. ЦДАВОУ. Ф. 2192. 
Оп. 1. Спр. 4. Арк. 64–65.

2. Антонов-Овсиенко В. Записки о 
Гражданской войне. Том 4. Москва: Госу-
дарственное военное издательство, 1933. 
343 с.

3. Дєдик О. Г. Чортківська офензива. 
Частина І. 2-ге виправлене видання. Львів: 
Видавництво «Астролябія», 2015. 232 с.

4. Дєдик О. Г. Чортківська офензива. 
Частина ІІ. Львів: Видавництво «Астроля-
бія», 2015. 192 с.

5. Генерал Віктор Курманович. Газета 
«Стрілець». 1919. № 48. 4 с. 

6. Капустянський М. Похід українських 
армій на Київ–Одесу в 1919 році. URL: http://
exlibris.org.ua/kapustianski/325.html

7. Ковальчук М. Чисельність Армії 
УНР в Кам’янецьку добу Директорії (чер-
вень  – листопад 1919  р.) у світлі архівних 
документів. Україна XX  ст.: культура, 
ідеологія, політика. 2007. № 12. С. 159–
197. URL: http://history.org.ua/JournALL/
xxx/12/12.pdf

8. Курманович В. Відворот УГА за 
Збруч. Причинки. Літопис Червоної Калини. 
1934. № 5. С. 3–6. 

9. Мазепа І. Україна в огні й бурі рево-
люції 1917–1921. Том 1. Мюнхен: Прометей, 
1950. 210 с.

10. Омелянович-Павленко М. Спогади 
командарма (1917–1920): документально-ху-
дожнє видання / упоряд. М. Ковальчук. Київ: 
Темпора, 2007. 608 с. 

11. Стахів М. Україна в добі Директорії. 
Ч. 7. Скрентон, 1966. 432 с.

12. Телеграмма В. И. Ленина И. И. Ва-
цетису и С. И. Аралову 21–22 апреля 1919 г. 
Директивы командования фронтов Красной 
армии (1917  – 1922 гг.). Сборник докумен-
тов в 4-х томах. Том ІІ. Март 1919 г. – апрель 
1920 г. Ордена Трудового Красного Знамени. 
Москва: Военное издательство Министер-
ства обороны СССР, 1972. 198 с.

13. Чикаленко Є. Щоденник 1919–1920 / 
за редакцією Владислава Верстюка та Марка 
Антоновича. Київ–Нью-Йорк: Видавництво 
ім. Олени Теліги, 2005. 639 с.

14. Шанковський Лев. Українська Га-
лицька Армія. Вінніпег: Воєнно-історична 
студія, 1974. 396 с.

15. Шумінська Н. В. Динаміка зміни чи-
сельності особового складу Галицької Армії 
під час україно-польської війни. Вісник На-
ціонального університету «Львівська по-
літехніка». Держава та армія. 2013. № 752. 



37Українознавство №4 (69) 2018

Галущак М. План генерала В. Курмановича та отамана...

С. 91–95. URL: https://core.ac.uk/download/
pdf/67650561.pdf

16. Michal Klimecki. Polsko-ukrainska 
wojna o Lwow s Galicie Wschodnia 1918–1919. 
291 s.

REFERENCES
1. DoLIezHAL, К. (1919). Recom-

mendations of Lieutenant Colonel Karl 
Doliezhal on the employment of Galician Army 
after Leaving the territory of eastern Galicia. 
In: Central State Archives of Supreme Bodies of 
Power and Government of Ukraine. [in Ukr.]

2. AntonoV-oVsIYenKo, V. (1933). 
Notes about the Civil War. Vol. 4. Moscow: state 
Military Publishing House, 343 p. [in Rus.]

3. DIeDYK, o. (2013). Chortkiv Offensive. 
Part 1, 2nd ed., revised. Lviv: Astroliabiia, 232 p. 
[in Ukr.]

4. DIeDYK, o. (2015). Chortkiv Offensive. 
Part 2. Lviv: Astroliabiia, 192 p. [in Ukr.]

5. General Viktor Kurmanovych. (1919). 
Strilets, (48), 4 p. [in Ukr.]

6. KAPUstIAnsKYI, M. (1945). Cam-
paign of the Ukrainian Army to Kyiv-Odessa in 
1919.  [online] Available at: http://exlibris.org.
ua/kapustianski/325.html [in Ukr.]

7. KoVALCHUK, M. (2007). The Quantity 
of the UPR Army in the Kamianets Period of 
the Directory (June–november, 1919) in the 
Light of Archival Documents. Zhurnal “Ukraina 
XX  st.: kultura, ideolohiia, polityka” (“Ukraine 
of the 20th Century: Culture, Ideology, Politics” 
Journal),  [online] (12), pp. 159–197. Available 
at: http://history.org.ua/JournALL/xxx/12/12.
pdf [in Ukr.]

8. KURMAnoVYCH, V. (1934). Return 
of UGA behind the zbruch. Reasons. Litopys 

Chervonoi Kalyny, (5), pp. 3–6. [in Ukr.]
9. MAzePA, I. (1950). Ukraine in the Fire 

and Storm of the Revolution of 1917–1921. Vol. 1. 
Munich: Prometei, 210 p. [in Ukr.]

10. oMeLIAnoVYCH-PAVLenKo, M., 
KoVALCHUK, M., comp. (2007). Memoirs 
of the Commander-in-Chief (1917–1920): 
Documentary Fiction. Kyiv: tempora, 608 p. [in 
Ukr.]

11. stAKHIV, M. (1966). Ukraine in the Era 
of the Directory. Part 7. scranton, 432 p. [in Ukr.]

12. telegram of V.I. Lenin to I.I. Vatsetis 
and s.I. Aralov of April 21–22, 1919. (1972). In: 
March 1919 – April 1920 Order of the Red Banner 
of Labor, Vol. 2 of Orders of the Command of the 
Red Army Fronts (1917–1922). Collection of 
Documents in 4 Volumes. Moscow: Military 
Publishing House of the Ministry of Defense of 
the UssR, 198 p. [in Rus.]

13. CHYKALenKo, Ye., VeRstIUK, V., 
AntonoVYCH, M., eds. (2005). A Diary 
of 1919–1920. Kyiv–new York: Оlena telihа 
Publishing, 639 p. [in Ukr.]

14. sHAnKoVsKYI, L. (1974). Ukrainian 
Galician Army. Winnipeg: Military-Historical 
studies, 396 p. [in Ukr.]

15. sHUMInsKA, n. (2013). Dynamics 
of Changing the number of Personnel of the 
Galician Army during the Ukrainian-Polish 
War. Visnyk natsionalnoho universytetu “Lvivska 
politekhnyka”. Derzhava ta armiia (Bulletin of 
Lviv Polytechnic national University. state and 
Army).  [online] (752), pp. 91–95. Available at: 
https://core.ac.uk/download/pdf/67650561.pdf 
[in Ukr.]

16. KLIMeCKI, M. (2000). Polish-Ukrainian 
War for Lviv and Eastern Galicia in 1918–1919. 
Warsaw, 291 p. [in Pol.]



38 №4 (69) 2018 Ukrainian Studies

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

УДК 94(477) «19/20»

DoI: 10.30840/2413-7065.4(69).2018.154068

ЕТНОКУЛЬТУРНІ ТА ЕТНОГЕНЕТИЧНІ СТУДІЇ 
ЛЕОНІДА ЗАЛІЗНЯКА (1973–1991)

Юрій ФІГУРНИЙ
orcid.org/0000-0002-6463-0920
кандидат історичних наук,  
завідувач відділу української етнології НДІУ

Ольга ШАКУРОВА
orcid.org/0000-0001-9842-2997
кандидат історичних наук, 
науковий співробітник відділу української етнології НДІУ

Анотація. У статті зроблено аналіз етнокультурної та етногенетичної проблемати-
ки у наукових працях Л. Залізняка, опублікованих ним у 1973–1991 рр. Виявлено, що археологи 
в СРСР, вивчаючи праісторію, чітко дотримувалися унормованих канонів стадіально-фор-
маційного розвитку людства, тому й надавали перевагу у своїх дослідженнях соціально-еко-
номічній проблематиці, разом з тим вони не могли повністю оминути увагою етнокуль-
турний вимір чи, як тоді це називалося, культурно-історичну періодизацію, оскільки під 
час вивчення стародавніх артефактів саме аналіз їх чи подібностей, чи відмінностей давав 
змогу вченим відкривати нові археологічні культури та їх локальні варіанти тощо. Доведе-
но, що Л. Залізняк спочатку як аматор (член гуртка юних археологів) – кінець 50-х – 60-ті 
роки ХХ ст., а згодом як фаховий археолог і дипломований дослідник – кінець 60-х – початок 
90-х років ХХ ст. – опрацював величезну кількість археологічних матеріалів і стоянок (стій-
бищ) первісних людей, більшість з яких відкрив особисто й самостійно ввів у науковий обіг. 
З’ясовано, що Л. Залізняк виважено проаналізував етнокультурні та етногенетичні проце-
си у фінальному палеоліті та мезоліті на теренах Поліської низовини та довів, що вони є 
складовою частиною тогочасного загальноєвропейського розвитку людини розумної. Вченим 
доведено, що внаслідок довготривалих економічних процесів на рубежі плейстоцену та голо-
цену з’являються перші етнокультурні (протометаетнічні) спільноти, які заселяють тери-
торію, співвідносну з природно-географічними кордонами ландшафтно-кліматичної зони й 
пов’язану з нею певним господарсько-культурним типом. Л. Залізняк вважає, що такі етнічні 
спільноти первісності характеризуються культурною та лінгвістичною єдністю, але від-
сутність чітких меж й об’єднуючої їх самосвідомості не дає можливості вважати їх етноса-
ми, а лише етносами на стадії формування.

Ключові слова: Україна; Полісся; Л. Залізняк; фінальний палеоліт; мезоліт; етнокультур-
ні та етногенетичні процеси.

ETHNOCULTURAL AND ETHNOGENETIC STUDIES 
BY LEONID ZALІZNIAK (1973–1991)

Yurii FIHURNYI
Candidate of Historical Sciences, Head of the Ukrainian Ethnology Department of RIUS

© Фігурний Ю., Шакурова О.



39Українознавство №4 (69) 2018

Фігурний Ю., Шакурова О. Етнокультурні та етногенетичні...

Актуальність дослідження заявленої 
теми полягає в тому, що, аналізуючи змі-
ни підходів у науковому доробку Л. За-
лізняка, оскільки він одним із перших 
дослідників розпочав системно вивчати 
етнокультурні та етногенетичні про-
цеси у фінальному палеоліті й мезоліті, 
використовуючи напрацювання як віт-
чизняних, так і західних вчених, ми на-
магаємося осягнути, як демократизація 
радянської суспільно-політичної систе-
ми у 1985–1991 рр. суттєво вплинула на 
розвиток науки загалом й української 
археології зокрема.

Наукова новизна статті полягає у 
розробці актуальної проблематики, яка, 
незважаючи на деякі публікації з цієї 
теми, залишається ще недостатньо ви-
вченою й тому потребує подальших 

неупереджених студій. Осмислення 
співвідношення наукових напрацювань 
Л. Залізняка, прямо й опосередковано 
пов’язаних з етнокультурною та етноге-
нетичною проблематикою у контексті то-
гочасного радянського парадигмального 
дискурсу, на превеликий жаль, поки за-
лишається поза увагою дослідників, тому 
оприлюднення цієї розвідки посприяє, 
на нашу думку, кращому розумінню до-
слідницького доробку вченого, врахо-
вуючи своєрідні умови, в яких він жив і 
працював. Тож вказаною публікацією ми 
певною мірою доповнимо й збагатимо 
знання про цю непересічну особистість, 
яка відігравала і відіграє важливу роль у 
становленні і розвитку української науки 
загалом та археології, етнології, украї-
нознавства й історії зокрема. 

Olha SHAKUROVA
Candidate of Historical Sciences, research fellow of the Ukrainian Ethnology Department of RIUS

Annotation. The article analyzes ethnocultural and ethnogenetic issues in the scientific works of 
L. Zalizniak published in 1973–1991. It is discovered that studying the prehistory, Soviet archaeologists 
strictly adhered to the standardized canons of the stage-formational development of the mankind, 
thus favoring in their studies socioeconomic problems. However, they could not completely ignore the 
ethnocultural dimension, or, as it was called then, the cultural and historical periodization, since in 
the study of ancient artefacts it was the analysis of their similarities and differences that gave scientists 
an opportunity to discover new archaeological cultures and their local variations. It is proved that 
L. Zalizniak – firstly as an amateur (a member of the circle of young archaeologists) at the end of the 
1950s and in the 1960s, and later as a professional archaeologist and graduate scholar in the late 1960s – 
early 1990s – processed a huge amount of archaeological materials and encampments of primitive 
people, most of which he discovered personally and independently introduced into scientific circulation. 
It is ascertained that L. Zalizniak carefully analyzed ethnocultural and ethnogenetic processes of the 
Upper Paleolithic and Mesolithic in Polissya Lowlands and proved that they were an integral part of the 
then European development of homo sapiens. The scientist proved that long-term economic processes 
at the turn of the Pleistocene and Holocene led to the emergence of the first ethnocultural (proto-meta-
ethnic) communities that inhabited the territory correlating with the natural-geographical boundaries 
of the landscape-climatic zone and were associated with a certain economic-cultural type. L. Zalizniak 
believes that such ethnic communities of primitive nature are characterized by cultural and linguistic 
unity, but the absence of clear boundaries and unified self-awareness does not allow considering them 
ethnic groups – only ethnic groups at the stage of formation.

Key words: Ukraine; Polissya; L. Zalizniak; Upper Paleolithic; Mesolithic; ethnocultural and 
ethnogenetic processes.
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Метою дослідження є аналіз етно-
культурної та етногенетичної пробле-
матики у науковому доробку Л. Заліз-
няка. Для досягнення поставленої мети 
вважаємо за доцільне стисло охаракте-
ризувати стан досліджуваної проблема-
тики та джерельної бази дослідження; 
окреслити суспільно-політичну реаль-
ність 70–80-х років ХХ ст. та її вплив на 
українську гуманітаристику; розкрити 
сутність поглядів Л. Залізняка на етно-
культурні й етногенетичні проблеми у 
первісну добу; підвести підсумки дослі-
дження.

Ця праця реалізується в межах ви-
конання науково-дослідної роботи, що 
фінансується з державного бюджету, 
«Етнокультурні процеси в Україні (1985–
2017)». Вона виконується в НДІУ МОН 
України відповідно до напрямку плано-
вої роботи відділу української етнології.

Наукові напрацювання Л. Залізня-
ка у вивченні прадавнього минулого 
України й українців цікавили багатьох 
учених. Зокрема, його археологічну ді-
яльність висвітлювали С. Конча  [10], 
Ю. Кухарчук [10], етнологічну – Ю. Ки-
риченко [9], Ю. Фігурний [14], О. Шаку-
рова (О. Лєбєдєва) [11, 16, 17,18], науко-
во-організаційну – В. Отрощенко [13] та 
інші.

Джерельною базою нашого дослі-
дження є найвагоміші наукові праці 
Л.  Залізняка, оприлюднені як одноосіб-
но, так і у співавторстві у період з 1973 р. 
по 1991 р. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12].

Однією з важливих галузей історич-
ної науки у часи СРСР була археологія, 
яка досліджувала матеріальні комплек-
си життєдіяльності людства в умовах 
т. зв. первіснообщинного, рабовласниць-
кого й феодального ладу та завдяки цьо-
му мала можливість відтворити минуле. 

Оскільки цей стадіально-формаційний 
шлях розвитку людського суспільства 
(первісність, рабовласництво, феода-
лізм, капіталізм, соціалізм і майбутній 
комунізм) був базовою складовою марк-
систсько-ленінської догматичної ідеоло-
гії, тому, зрозуміло, радянські археологи 
мали як у своїх теоретичних напрацю-
ваннях, так і своїх польових практиках 
його дотримуватися [15, с. 91].

Якщо упродовж 30–60-х років ХХ ст. 
командно-адміністративна система жор-
стоко контролювала розвиток гуманіта-
ристики в СРСР й тотально насаджува-
ла марксистсько-ленінсько-сталінську 
ідеологію з деякими її корегуваннями 
(т.  зв.  «хрущовська відлига»), то вже у 
70-х роках минулого століття починає 
відбуватися деяка лібералізація радян-
ського режиму, що суттєво полегшило 
життя радянським вченим.

Саме у цей час відбувається вхо-
дження у професійну археологію Леоні-
да Залізняка. Захопившись вивченням 
прадавнього минулого ще у дитинстві, 
він уже понад 60 років успішно його до-
сліджує. Л. Залізняк навчався на вечір-
ньому відділенні історичного факульте-
ту Київського державного університету 
ім.  Т. Г.  Шевченка (1971–1977) й одно-
часно працював в Інституті архео логії 
Академії наук УРСР. Знаковим є той 
факт, що на постійну роботу лаборан-
том юнака приймав у 1972  р. тогочас-
ний виконуючий обов’язки директора 
цієї наукової інституції В. Баран, ко-
рифей української археології. Л. Заліз-
няк поступово набуває досвіду фахової 
археологічної пошукової роботи і спе-
ціалізується на вивченні пам’яток най-
давнішого періоду існування людства, 
кам’яної доби. Системні польові до-
слідження впродовж 70-х років ХХ  ст. 
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мезоліту Південно-Східного (Київсько-
го) Полісся під керівництвом науково-
го керівника, завідувача відділу первіс-
ної археології, доктора історичних наук 
Д. Телегіна надали можливість молодому 
досліднику зібрати, упорядкувати і сис-
тематизувати значний археологічний 
матеріал. Зазначимо, що перша наукова 
публікація Л. Залізняка у співавторстві 
з В. Гладиліним і А. Дем’яненком поба-
чила світ у 1973 р. [1], а в 1975 р. він уже 
одноосібно оприлюднює статтю за цією 
тематикою [7].

Всього лише через півтора року піс-
ля отримання диплома спеціаліста юнак 
завершує написання дисертаційного 
дослідження. Ю. Кухарчук і С. Конча з 
цього приводу відзначали: «Уже на кі-
нець 1978  р. Л.  Залізняк подає для об-
говорення на відділі кандидатську ди-
сертацію. Тема дисертації  – «Мезоліт 
Південно-Східного Полісся»  – цілкови-
то відповідала проблематиці та регіону 
досліджень і значною мірою була забез-
печена матеріалами, добутими власни-
ми пошуковими роботами. А це – понад 
25 мезолітичних і ранньопалеолітичних 
місцезнаходжень, із яких 7 були дослі-
джені розкопками. Вводячи в науковий 
обіг цілий пласт нових мезолітичних 
пам’яток і запропонувавши власну схе-
му їх культурно-хронологічного поді-
лу, дисертант зробив у цій роботі вдалу 
спробу пояснити причину радикальної 
відмінності зандрового мезоліту Полісся 
від лесового мезоліту південних терито-
рій України» [15, с. 10–11].

Зрештою, у 1979 р. Л. Залізняк успіш-
но захищає дисертаційне дослідження 
на тему «Мезолит Юго-Восточного По-
лесья» й здобуває науковий ступінь кан-
дидата історичних наук за спеціальністю 
07.00.06.  – археологія. В авторефераті 

дисертації дослідник змушений був вра-
ховувати ідеологічні запити радянської 
влади: «Методологической основой дис-
сертации являются положения класси-
ков марксизма-ленинизма, по которым 
основой человеческой истории является 
история производства. Последнее ре-
конструируется по остаткам предметной 
деятельности людей, то есть путем изу-
чения материальной культуры прошло-
го» [2, с. 4].

Загалом у тексті автореферату, як 
і в дисертації, ми не зустрінемо понять 
з кореневими і похідними від них де-
фініціями «етнокультурний» та «ет-
ногенетичний», їх успішно заміняють 
загальноприйнятні тоді у науковому 
середовищі визначення на кшталт: 
«культурно-історичний розвиток», 
«культурно-хронологічне членування», 
«культурна спільність» тощо. Разом з 
тим ми погоджуємося з автором, який у 
вступі відзначає, що дисертаційне дослі-
дження допомагає «воссоздать целост-
ную картину культурно-исторического 
развития Восточной Европы в раннем 
голоцене» [2, с. 3].

У четвертому розділі «Культурно-
хронологическое членение мезолита 
Юго-Восточного Полесья и его место 
в мезолите Европы» Л.  Залізняк наго-
лошує: «Под археологической культу-
рой в мезолите автор данной работы 
понимает археологическую совокуп-
ность генетически связанных памят-
ников, как правило, входящую в более 
широкие культурные общности (об-
ласть, зона), образующую с помощью 
устойчиво повторяющихся признаков 
сложную, внутренне связанную систе-
му, отличающуюся от других подобных 
систем и отражающую состояние от-
дельного этноса на мезолитическом 
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этапе социально-экономического разви-
тия» [2, с. 12].

Отже, хочемо наголосити, що у 
28-річного дослідника, практика і тео-
ретика, попри ідеологічні стереотипи 
тоталітарної доби, формується власне 
бачення етнокультурних та етногене-
тичних процесів у мезолітичну епоху 
розвитку людства, яке згодом допоможе 
йому стати одним із провідних фахівців 
з цієї проблематики.

Треба відзначити, що у кінці 70-х  – 
80-х роках ХХ  ст. у СРСР розпочалася 
системна криза, прямо і опосередкова-
но пов’язана з радянською інтервенцією 
в Афганістані (1979), катастрофічним 
падінням світових цін на енергоносії 
(передусім на нафту, оскільки саме на-
фтодолари допомагали підтримувати 
сякий-такий соціально-економічний 
баланс у Країні Рад), стагнацією і дегра-
дацією планової соціалістичної еконо-
міки, виснажливою гонкою озброєнь, 
неспроможністю партійних керівників 
(Л.  Брежнєва, К. Черненка, Ю. Андро-
пова) адекватно відповідати на виклики 
епохи тощо. Врешті-решт, командно-ад-
міністративна система як у метрополії 
тоталітарної імперії, так і на перифе-
рії, в радянських республіках, значно 
послабила ідеологічний контроль над 
гуманітаристикою й фактично дала 
можливість вченим значно розширити 
діапазон власних наукових зацікавлень, 
у тому числі й щодо етнокультурної та 
етногенетичної проблематики.

Знову процитуємо Ю. Кухарчука й 
С. Кончу: «Переведений після успішно-
го захисту дисертації у 1979 р. на посаду 
наукового співробітника Інституту ар-
хеології, молодий учений ще з більшою 
наполегливістю і самовіддачею поринає 
у дослідницьку діяльність. Щороку по 

кілька місяців працює в експедиціях, 
відкриває і розкопує нові стоянки, пише 
статті, подає до друку монографію. Ви-
дати наукову книжку у ті роки було 
значно важче, ніж сьогодні. В Україні 
монографічні дослідження з археології 
виходили, як правило, лише у видавни-
цтві «Наукова думка», тому треба було 
кілька років «вистояти в черзі». Тож 
підготовлена на основі кандидатської 
дисертації монографія з однойменною 
назвою побачила світ тільки через п’ять 
років (1984)» [10, с. 11].

Поява першої власної монографії за-
вжди є визначною подією у житті кож-
ного дослідника. Л. Залізняк не просто 
перевидав у 1984  р. текст кандидатської 
дисертації, він її суттєво та якісно доопра-
цював. Якщо дисертаційне дослідження 
на здобуття наукового ступеня кандида-
та історичних наук має обсяг близько 7–8 
умовно-друкованих аркушів, то перша 
монографія Л. Залізняка «Мезолит Юго-
Восточного Полесья» – 12 умовно-друко-
ваних аркушів, а найголовніше, що у цій 
монографії з’являється дефініція «етно-
культурний». Далі цитуємо мовою ори-
гіналу: «Эпоха мезолита ознаменовалась 
для первобытного общества перемена-
ми в социальной структуре, экономике, 
природном окружении, что обусловило 
усиление миграционных процессов, при-
ведших к значительным изменениям на 
этнокультурной карте Европы и сложе-
нию двух основных культур культурно-
хозяйственных зон умеренного пояса 
Европы: лесной и степной. Эти процессы 
нашли отражение в истории мезолити-
ческого населения Полесья, где на протя-
жении всей эпохи прослеживаются три 
основных этнокультурных пласта: об-
ласть культур с наконечниками стрел на 
пластинах, культурная область Дювензее 
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и яниславицкая культурная область. 
Культурное единство мезолита Юго-Вос-
точного Полесья (памятники типа Раска, 
таценки-кудлаевская и рудоостровская 
культура) стало конкретным проявле-
нием упомянутых культурных областей, 
поэтому культурообразующие процес-
сы, происходившие в мезолите Полесья, 
можно понять, лишь рассмотрев их на 
широком фоне мезолита всей зандровой 
зоны Европы» [2, с. 110].

Зрештою, дослідник охарактеризу-
вав фізико-географічні умови і їх вплив 
на методику вивчення пам’яток, проана-
лізував мезолітичні та ранньонеолітичні 
пам’ятки Південно-Східного Полісся та 
обґрунтував власну культурно-хроно-
логічну періодизацію мезоліту Півден-
но-Східного Полісся та його місце у ме-
золіті Європи. Л. Залізняк переконливо 
доводить, що мезоліт Південно-Східно-
го Полісся, як і всієї Поліської низовини, 
враховуючи його особливості, є східною 
частиною єдиної зандрової (північної) 
зони мезоліту Європи, яка займала у 
ранньому голоцені Південно-Східну 
Англію, Північно-Німецьку, Польську, 
Поліську низовини, Південну Сканди-
навію, басейн Німану та Волго-Окське 
межиріччя [2, с. 113].

Варто відзначити, що, ще навчаю-
чись в університеті, Л. Залізняк роз-
почав поглиблено вивчати англійську 
мову, розуміючи важливість долучення 
до великих обсягів знань про минуле 
людства, оприлюднених англійською, за 
т. зв. «залізною завісою». Треба відзначи-
ти, що на той час таких інтелектуалів зі 
знанням іноземної мови було небагато, 
за винятком, зрозуміло, радянських ди-
пломатів, контррозвідників тощо. Знан-
ня цієї мови дуже швидко стало у нагоді 
молодому вченому.

Ю. Кухарчук і С. Конча зазначають: 
«Працюючи на посаді старшого лабо-
ранта Інституту археології – ведучи роз-
відувальні роботи, здійснюючи керів-
ництво розкопками об’єктів та беручи 
участь у написанні наукових звітів екс-
педицій свого вчителя і наукового керів-
ника д. і. н. Д. Я. Телегіна – він знаходить 
час і для занять на курсах англійської 
мови. Тому не дивно, що у 1978 р. інсти-
тут саме його направляє у складі делега-
ції молодих перспективних дослідників 
від України на археологічне стажування 
до Югославії (в Македонію), а у 1979 та 
1980 рр. – в експедицію Інституту архео-
логії АН СРСР на архіпелаг Шпіцберген 
(Норвегія)» [10, с. 10].

Перебуваючи у міжнародних науко-
вих експедиціях, Л. Залізняк мав змогу 
не лише активно спілкуватися з інозем-
цями й переймати у них нову інформа-
цію, інноваційні на той час методики 
вивчення та реконструкції прадавнього 
минулого людства, а й великою мірою 
порівнювати власний кваліфікаційний 
рівень з європейським і світовим та по-
збуватися комплексу меншовартості.

Проте найголовніше, на нашу дум-
ку, те, що добре володіння англійською 
значно розширювало науковий світо-
гляд молодого, але вже досвідченого 
науковця. Ті важливі й цікаві знання, 
яких він потребував, завдяки знанню 
іноземної Л. Залізняк здобував відносно 
швидко і без посередників, тоді як пере-
важна більшість його колег отримува-
ли потрібну їм інформацію лише через 
значний проміжок часу й то завдяки не 
завжди якісним перекладам. Також не 
завжди перекладачі перекладали саме ту 
наукову літературу, яку конче потребу-
вали дослідники. Якщо ж авторитетний 
іноземний вчений хоч якось критикував 
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комуністичну ідеологію, радянську вла-
ду та її не завжди адекватні дії, то на-
завжди ставав неперекладним у СРСР 
з усіма наступними наслідками. Отже, 
т. зв. «залізна завіса», яка роз’єднала Єв-
ропу,  – це не метафора, у тоталітарну 
добу це була жахлива реальність.

Якщо у СРСР вивчення етнокуль-
турної та етногенетичної проблематики 
не було серед пріоритетів радянської 
археології зокрема й історичної науки 
загалом, то у т. зв. «вільному світі» ці 
питання активно дискутувалися і роз-
роблялися. Зрештою, добре знання ан-
глійської у 80-х роках ХХ  ст. не лише 
надавало Л. Залізняку додаткову цікаву 
інформацію, суттєво допомагало роз-
ширити діапазон власного бачення роз-
витку людства у прадавньому минулому, 
а й допомагало розпочати розробляти у 
своїх дослідженнях етнокультурну й ет-
ногенетичну проблематику.

Впродовж 80-х років ХХ  ст. вчений 
успішно й комплексно досліджував фі-
нальний палеоліт і мезоліт Українського 
Полісся. Підсумком цих цілеспрямова-
них польових експедицій та аналітич-
ного осмислення знайдених матеріалів 
стала поява низки статей, монографій і 
захист докторської дисертації у 1989 р.

Так, у 1986  р. побачила світ моно-
графія за авторством В. Непріної, Л. За-
лізняка, О. Кротової «Памятники ка-
менного века Левобережной Украины 
(Хронология и периодизация)». Заліз-
няк підготував другий розділ «Куль-
турно-хронологическая периодизация 
мезолита Новгород-Северского Поле-
сья». Власні аналітичні висновки щодо 
культурно-історичного осмислення пе-
ріодизації мезоліту Поліського регіону 
Новгород-Сіверщини він здійснював, 
базуючись на класифікації знайдених й 

опрацьованих ним місцевих крем’я них 
комплексів та порівнював їх із раніше 
вивченими культурними явищами ме-
золіту лісової зони Східної Європи  [12, 
с. 83–85].

Системно опрацювавши значний ар-
хеологічний матеріал, науковець прий-
шов до таких висновків: «Все четыре 
известные в настоящее время мезолити-
ческие единства Новгород-Северщины в 
культурном отношении тесно связаны с 
мезолитом Южной Прибалтики, Поль-
ской и Полесской низменности, Волго-
Окским междуречьем. В генетическом 
плане они представляют собой дальней-
шее развитие аренсбургских, свидерских 
и коморницких культурных традиций. 
Всё это дает основание отнести мезолит 
Новгород-Северского Полесья, не отри-
цая его определённой специфики, к Се-
верной культурно-хозяйственной зоне 
мезолита Европы, занимавший низ-
менности от Великобритании до Волго- 
Окского междуречья» [12, с. 142].

У 1989 р. Л. Залізняк оприлюднив мо-
нографію «Охотники на северного оленя 
Украинского Полесья эпохи финального 
палеолита». Загалом праця присвяче-
на введенню у науковий обіг авторської 
культурно-хронологічної інтерпретації 
й визначенню історичного місця серед 
синхронних явищ кам’яної доби Європи 
багаточисельних фінальнопалеолітич-
них пам’яток Полісся з наконечниками 
стріл на пластинах [6, с. 3].

Зокрема, у розділі другому «Перио-
дизация памятников с наконечниками 
стрел на пластинах Украинского Поле-
сья» вчений аналізує палеолітичні сто-
янки культур Гамбург, Лінгбі, Аренсбург, 
свідерські пам’ятки Східного і Західно-
го Полісся, досліджує генезис, розвиток 
та історичну долю носіїв свідерської та 
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аренсбурзької культур. На думку дослід-
ника, свідерці та аренсбурзці у фінально-
му палеоліті (12 – 8 тис. р. до н. е.) були 
самими північними мешканцями Євро-
пи, тому вони й відіграли першочергову 
роль в освоєнні величезного прильодо-
викового простору, який став придат-
ним для залюднення на зламі плейсто-
цену і голоцену в результаті деградації 
скандинавського льодовика [6, с. 80].

Десятилітня комплексна й системна 
польова та аналітична праця Л. Залізня-
ка, спрямована на вивчення артефактів 
кам’яної доби, допомогла йому успішно 
захистити у 1989  р. дисертацію під на-
звою «Население Украинского Полесья 
в финальном палеолите и мезолите» на 
здобуття вченого ступеня доктора істо-
ричних наук за спеціальністю 07.00.06. – 
археологія. В авторефераті дисертації 
здобувач, зокрема, наголошує: «Иссле-
дуя общества древности, археологи, как 
правило, решают два взаимосвязанных 
комплекса проблем: культурно-исто-
рические и социально-экономические. 
Если первые дают представление о 
том, кто жил на данной территории, то 
вторые  – как они жили. Эти аспекты 
истории тесно связаны между собой, а 
следовательно, общая реконструкция 
всякого общества не должна ограни-
чиваться одним из них. Поэтому кроме 
рассмотрения образа жизни финаль-
нопалеолитических и мезолитеческих 
охотников Полесья, работа содержит 
культурно-историческую периодизацию 
финального палеолита и мезолита Поле-
сья, выполненную на материалах Север-
ной Украины. Анализ этнокультурных 
процессов, протекавших в Полесье в 
указанное время, позволяет устано-
вить их этногенетическое родство с 
синхронными культурными единствами 

Северино-Германской, Польской низ-
менностей и Прибалтики» [5, с. 2].

Для нас цей текст є дуже важливим 
у розумінні поступової трансформації 
методологічних засад вітчизняної ар-
хеології на зламі радянської і постра-
дянської доби на прикладах вживання 
як колишніх ідеологічно вивірених та 
унормованих понять, зокрема «культур-
но-історичні…» тощо, так і появи більш 
сучасних дефініцій на зразок «етнокуль-
турні…» та «етногенетичні…».

Також важливо те, що в п’яти основ-
них положеннях, які здобувач доктор-
ського ступеня виносив на захист, окрім 
обґрунтування і практичного засто-
сування міждисциплінарної методики 
відтворення прадавніх спільнот через 
їх господарсько-культурний тип, рекон-
струкції способу життя мисливців на 
північного оленя у фінальному палеоліті 
й мезоліті, відтворенні соціальної струк-
тури мисливських громад фінального 
палеоліту й мезоліту, був присутній і ана-
ліз етнокультурної історії Полісся у вище 
зазначені хронологічні рамки. Другий 
розділ докторської дисертації так і на-
зивається: «Этнокультурные процессы». 
На його початку Л. Залізняк відзначає, 
що аби отримати загальне уявлення про 
культурні спільноти фінального палео-
літу і мезоліту Поліської низовини, ним 
зроблено порівняльний аналіз колекцій 
крем’яних виробів базових пам’яток ре-
гіону з пам’ятками сусідніх територій 
щодо спорідненості їх культуро-визна-
чальних ознак. Цей типолого-статис-
тичний аналіз археологічних крем’яних 
комплексів дав змогу досліднику вияви-
ти, що у фінальному палеоліті й мезоліті 
на теренах Полісся мешкали у різний час 
носії щонайменше шести культур (сві-
дерської, коморницької, кудлаївської, 
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яніславицької з рудоострівським ло-
кальним варіантом, кукрекської й двох 
етапів пісочнорівської), а також тут 
жили представники культур Лінгбі й 
Аренсбург, які разом з т. зв. свідерцями 
входили до широкої культурної спіль-
ноти, культуро-визначальною ознакою 
якої були наконечники стріл на пласти-
нах [5, с. 7–8].

Комплексно проаналізувавши за-
кономірності й особливості етнокуль-
турних процесів у 12–5 тис. до н. е., вче-
ний наголошує: «Жёсткая зависимость 
первобытных коллективов от природно-
го окружения, которое в значительной 
мере диктовало тип хозяйства населе-
ния, обусловливала тенденцию распро-
странения отдельных этнокультурных 
единств финального палеолита и мезо-
лита в пределах определенных природно-
ландшафтных зон. Выход за границы 
требовал изменение типа хозяйства, а 
значит очень глубокого преобразования 
всех сфер общества, все элементы кото-
рого теснейшим образом были связаны 
с экономикой. Несомненно, что эти 
факторы сдерживали в какой-то мере 
первобытные этнокультурные общнос-
ти в пределах определенных природных 
регионов» [5, с. 13–14].

Врешті-решт, на думку Л. Залізняка, 
простежується конкретна залежність 
етнічних процесів у фінальному палео-
літі й мезоліті від економічних, оскільки 
етнокультурна консолідація у первіс-
ності ґрунтувалася на спільності еконо-
мічного життя тогочасних людей. Саме 
тому, переконаний вчений, етнокуль-
турна карта переважною мірою корелю-
ється з мапою розповсюдження госпо-
дарських спільнот мисливців, рибалок і 
збирачів, яка, у свою чергу, визначалася 
природно-ландшафтною зональністю й 

рівнем розвитку виробничих сил сус-
пільства [5, с. 13].

Ми переконані, що дисертаційне до-
слідження Л. Залізняка стало, без сумні-
ву, подією у науковому житті України, а 
саме у середовищі фахівців з первісної 
історії. До речі, сам науковець став най-
молодшим на той час доктором історич-
них наук за спеціальністю «Археологія».

На початку 1990 р. у журналі «Архео-
логія» Л. Залізняк опублікував знакову 
статтю «Типи господарства та етнокуль-
турні процеси у фінальному палеоліті та 
мезоліті», у якій намагається відійти від 
догматів радянської заідеологізованої 
науки та оприлюднити власне бачення 
етнокультурного та етногенетичного 
розвитку людини розумної на рубежі 
плейстоцену та голоцену.

Спираючись на пріоритетність соці-
альних й економічних процесів згідно з 
канонами марксизму-ленінізму у життє-
діяльності людського суспільства зага-
лом і первісної доби зокрема, у післяво-
єнній радянській археології утвердилася 
теорія т. зв. господарсько-культурних 
типів (далі – ГКТ), за якою при однаково-
му рівні соціально-економічного розви-
тку первісних суспільств їх домінуючий 
тип господарства і превалюючий спосіб 
життя залежав передусім від природного 
середовища. Тому Л. Залізняк зазначає, 
що мисливці кінця палеоліту та мезоліту 
належали до кількох ГКТ, кожен з яких 
відповідав певній ландшафтній зоні. 
Наприклад, суспільство відкритих про-
сторів (мисливці тундри, степу, прильо-
довикових гір, мисливці на мамонтів), 
первісні суспільства закритих просторів 
(мисливці гірських лісів та лісів помір-
ної зони), первісні суспільства узбереж 
(арктичні мисливці на морського звіра, 
рибалки великих рік, берегові рибалки 
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та збирачі морських узбереж помірного 
поясу) тощо [8, с. 3].

Разом з тим дослідник наголошує: 
«Карта пізньопалеолітичних і мезолі-
тичних культур Європи дає численні 
приклади, коли в регіонах з однакови-
ми кліматичними умовами та спільним 
типом мисливського господарства по-
ряд існували носії різних археологічних 
культур, з притаманним для кожного з 
них набором крем’яних виробів. Так, у 
прильодовиковому тундростепу в зан-
дровій смузі Європи поруч розвивалися 
фінальнопалеолітичні культури Свідер 
та Аренсбург, носії яких полювали на 
північного оленя» [8, с. 4].

Така розбіжність теоретичних кон-
цепцій і практичних археологічних арте-
фактів викликала серед вчених чимало 
дискусій. На думку Л. Залізняка, неузго-
дженість між спільним типом господар-
ства степової зони пізнього палеоліту 
та своєрідністю крем’яних комплексів 
окремих її культурних спільностей усу-
вається, якщо розглядати ці культури 
як стародавні етноси, що розвивалися 
паралельно на єдиній основі степового 
мисливського господарства. Така ж тен-
денція існувала й у мезоліті. Тому, наго-
лошує дослідник, на території Поліської 
низовини у ранньому голоцені розви-
вався ГКТ лісових мисливців, який був 
економічним підґрунтям існування носі-
їв кількох археологічних культур: кудла-
ївської, яніславицької, пісочнорівської, а 
на базі степової мисливської економіки 
поряд співіснували кукрекська та гребе-
никівська культурні спільності мезолі-
ту. Тому, підсумовує вчений, фінально-
палеолітичні та мезолітичні культури, 
що були виділені насамперед на основі 
типологічно-статистичного аналізу мі-
кролітів, відображають в основному не 

господарську, а передусім етнічну спе-
цифіку носіїв цих культур [8, с. 4–5].

Також Л. Залізняк стверджує: «За-
лежність первісних колективів від при-
родного оточення, яке значною мірою 
диктувало тип господарства, обумови-
ло тенденцію поширення окремих ет-
нокультурних спільностей фінального 
палеоліту та мезоліту в межах певних 
природно-ландшафтних зон. Вихід за їх 
межі вимагав змін господарства, а зна-
чить, глибоких перетворень в усіх сфе-
рах первісного суспільства, оскільки всі 
його компоненти тією чи іншою мірою 
зумовлені економікою. Безперечно, ці 
фактори в значній мірі стримували ет-
нокультурні спільності первісності в 
межах певних природних зон» [8, с. 5].

Характеризуючи специфіку етно-
культурних процесів у первісну добу, 
Л. Залізняк зазначає, що тогочасні етніч-
ні зв’язки могли усвідомлюватися лише 
у формі кровної спорідненості, оскільки, 
за етнографічними матеріалами, етніч-
на самосвідомість у кочових мисливців 
і збирачів не поширювалася за межі їх 
шлюбної спільності або племені. Зага-
лом, на думку дослідника, етнокультурна 
й етнолінгвістична спільність, ймовірно, 
формувалася не на основі окремого пле-
мені, а збігалася із зовнішнім за розмі-
рами природно-ландшафтним регіоном, 
де мешкали кілька племен, а відсутність 
помітних ландшафтних рубежів і спіль-
ні природно-кліматичні умови сприя-
ли формуванню єдиного ГКТ і тісних 
взаємовигідних контактів та, зрештою, 
виникненню контактної ситуації, або 
культурної безперервності, що допома-
гала активній етнічній консолідації на-
селення певного природно-ландшафт-
ного регіону. Культурна безперервність 
полягала в тому, зазначає вчений, що 
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відмінності в культурах сусідніх колек-
тивів були мінімальними, але вони про-
порційно зростали через збільшення від-
стані між ними. Врешті-решт, внаслідок 
довготривалих етнічних процесів у кін-
ці плейстоцену та на початку голоцену 
з’явилися перші етнокультурні спільно-
ти первісних мисливців (їх ще називають 
протометаетнічними), які залюднювали 
терени, що збігалися з природно-геогра-
фічними рубежами ландшафтно-кліма-
тичної зони і пов’язаного з нею певного 
ГКТ. На думку Л. Залізняка, такі етнічні 
спільноти первісності характеризували-
ся насамперед культурною й лінгвістич-
ною єдністю, однак відсутність чітких 
меж, а головне  – об’єднуючої їх само-
свідомості, не дає можливості вважати 
їх етносами в повному розумінні цього 
поняття, а лише етносами на стадії фор-
мування [8, с. 6].

Свої теоретичні узагальнення вче-
ний виважено переносить у практичну 
площину, відзначаючи, що картографіч-
ний аналіз археологічних культур Євро-
пи фінального палеоліту та мезоліту дає 
повне право вважати їх етнокультурни-
ми спільностями саме такого типу, як, 
наприклад, протометаетнічні спільності 
Свідер й Аренсбург, а дещо згодом – Дю-
вензеє, Постсвідер і, можливо, Поста-
ренсбург, та інших похідних і спорідне-
них з ними протометаетнічних спільнот 
(Коморниця, Кудлаївка тощо) [8, с. 7–8].

Аналізуючи тогочасний етнокуль-
турний розвиток, Л. Залізняк стверджує: 
«Пересування населення, зумовлене при-
родними змінами та взаємостосунками з 
сусідами, призводило до проникнення у 
відносно однорідне етнічне середовище 
масивів чужорідного населення, що зна-
чно відрізнялося за культурою. Чим біль-
шою ставала ця відмінність, тим важче 

йшов процес взаємної асиміляції сусідів. 
Виникали чіткі культурні кордони між 
різними етнокультурними масивами, які 
не збігалися з природно-ландшафтними. 
Так, з моменту формування на незаселе-
них територіях прильодовикової зони 
Європи великих блоків етнокультурної 
неперервності (області Дювензеє, Пост-
свідер, Постаренсбург) почався процес 
їх культурного дроблення. Він зумовлю-
вався як внутрішніми причинами (ди-
вергентний саморозвиток окремих регі-
онів цих спільностей), так і зовнішніми 
(вторгнення чужорідного населення). 
Внаслідок цього карта культур Північної 
Європи в другій половині мезоліту стає 
дуже строкатою. На місці небагатьох ве-
ликих культурних спільностей початку 
мезоліту з’являється безліч значно мен-
ших пізньомезолітичних культур та їх 
локальних варіантів. Залежно від своєї 
ранньомезолітичної генетичної підосно-
ви вони групуються в кілька культурних 
областей» [8, с. 8].

Знайшовши й вивчивши значні ма-
теріальні залишки (крем’яний інвентар) 
тогочасних етнокультурних спільнот, 
вчений робить висновки, що рівень їх 
етнічної консолідації невпинно зрос-
тає, оскільки, обіймаючи значно менші, 
ніж спільності раннього мезоліту, те-
рени, пізньомезолітичні культури від-
значаються більш різноманітним, ха-
рактерним лише для даної спільноти 
матеріальним комплексом. Незважаючи 
на перебування в інокультурному сере-
довищі, свідчить дослідник, ще досить 
довго простежується збереження тієї чи 
іншої етнокультурної специфіки (насам-
перед мікролітів у мезоліті), яке, мож-
ливо, диктувалося стійкою етнічною 
традицією. Навіть належність сусідніх 
культур до спільного ГКТ, переконаний 
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науковець, не могла відразу нівелювати 
унікальну своєрідність їх матеріальної 
культури, тому все це свідчить про зна-
чний рівень етнічної консолідації пер-
вісних етносів Європи у мезолітичну 
добу [8, с. 8].

Проаналізувавши специфіку етно-
культурних процесів протягом 12–5 тис. 
до н.  е. та їх поєднання (пряме й опо-
середковане) з господарською діяльніс-
тю тогочасного населення, Л. Залізняк 
стверджує: «Етнокультурні спільності 
фінального палеоліту та мезоліту, як 
правило, розвивалися і поширювали-
ся у межах території певних господар-
сько-культурних типів, кордони яких 
загалом збігалися з межами природних 
зон. Через соціальні або природні змі-
ни етнокультурна спільність або її час-
тина могли змінити тип господарства 
(наприклад, при витісненні сусідами за 
межі природно-ландшафтної зони). Ра-
дикальна господарська переорієнтація 
швидко призводила до суттєвих змін у 
багатьох сферах суспільного життя, в 
тому числі до накопичення культурних і 
мовних відмін, що сприяло формуванню 
нового етносу» [8, с. 8–9].

На початку 1991 р. побачила світ на-
ступна монографія Л. Залізняка «Населе-
ние Полесья в мезолите», у якій здійсне-
но культурно-історичну періодизацію 
мезоліту Поліської низовини, розкрито 
соціально-економічні процеси, що відбу-
валися у лісовій зоні Європи 10–7 тис. ро-
ків тому (8–5 тис. років до н. е.), проведе-
но спробу реконструювати спосіб життя, 
господарства, соціальної організації й 
матеріальної культури первісних мис-
ливців лісової зони. У вступі автор від-
значає, що неупереджений аналіз етно-
культурних процесів у мезоліті Полісся 
дозволяє встановити його етногенетичну 

спорідненість з культурними спільностя-
ми мезоліту зандрових низин Європи, а 
це додатковий аргумент на користь пра-
вомірності використання археологічних 
матеріалів названих вище теренів для ви-
рішення питань господарства і способу 
життя мезолітичного населення Полісь-
кої низовини [4, с. 3–4].

Також автор акцентує увагу на важ-
ливому хронологічному репері, що вка-
зував на завершення епохи плейстоцену 
і початок доби голоцену: «В 8213 г. до 
н. э., по данным исследования ленточных 
глин, у горы Билинген в Средней Шве-
ции под напором вод Балтийского при-
ледникового озера была прорвана ледя-
ная перемычка, отделяющая Балтику от 
мирового океана. Уровень гигантского 
холодного водоема, питавшегося талы-
ми водами с ледника, в течение одного 
года упал на 30 м и сравнялся с уровнем 
мирового океана. Теплые солёные воды 
Атлантики через образовавшийся про-
лив начали проникать в Балтийский 
бассейн. Эти события, известные в ли-
тературе под названием Билингенской 
катастрофы, знаменовали собой конец 
ледниковой эпохи в Европе и начало гео-
логической современности  – голоцена. 
Образование на месте холодного при-
ледникового Балтийского озера тёплого 
моря резко смягчило климат Северной 
Европы и привело к быстрому зарас-
танию приледниковых тундростепей 
берёзово-сосновыми лесами. В бывшей 
приледниковой полосе Северного полу-
шария шириной несколько тысяч кило-
метров формируется обширная зона ле-
сов умеренного пояса со специфическим 
климатом, годовым природным циклом, 
нестадной фауной» [4, с. 3].

Цей природний катаклізм і наступ-
ні події кардинально вплинули не лише 
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на європейський континент, його ланд-
шафт, клімат тощо, вони також поспри-
яли пришвидшенню соціально-еконо-
мічних й етнокультурних процесів серед 
тогочасного мезолітичного населення 
Центрально-Східної Європи. Саме тому 
вчений у першому розділі «Периодиза-
ция памятников», а саме у його шостому 
підрозділі «Этнокультурные процессы 
в мезолите», комплексно досліджує ет-
нічний розвиток тогочасних протомета-
етнічних спільнот та їх зв’язок з на-
вколишнім природним середовищем. 
Зокрема, Л. Залізняк зазначає, що карто-
графування археологічних культур фі-
нального палеоліту й мезоліту свідчить: 
як правило, вони локалізуються у визна-
чених природно-ландшафтних зонах чи 
у регіонах з яскраво вираженою природ-
ною специфікою, так, пам’ятки гірсько-
кримської культури (тип Шан-Коба й 
Мурзак-Коба) тісно прив’язані до лісів 
гірського Криму, а у степах і лісостепах 
Північного Причорномор’я мешкали но-
сії кукрекської мезолітичної культури, у 
свою чергу, у Лісовій зоні, у межах По-
лісся, розвивалася ранньомезолітична 
кудлаївська культура, а згодом – пізньо-
мезолітична яніславицька [4, с. 52].

Використавши напрацювання ра-
дянських істориків первісного суспіль-
ства, лінгвістів й етнографів, вчений 
наголошує, що етнокультурна консолі-
дація у первісності заснована на спіль-
ності економічного життя тогочасного 
населення, оскільки первісна община 
уособлювала собою більшість економіч-
них функцій первісного суспільства, та 
підґрунтя для кристалізації спільностей 
більш вищого рівня, ніж община, ство-
рювала механізми, які забезпечували 
умови для виконання всіх її економіч-
них завдань, а, враховуючи екзогамність 

общини мисливців, механізм міжоб-
щинного обміну шлюбними партнерами 
був життєво важливим для їх існування 
загалом та для виконання нею своїх еко-
номічних функцій зокрема. Саме тому 
він і був найважливішою основою етно-
культурної консолідації в громадах пер-
вісних мисливців і збирачів, що і призве-
ло до утворення окремих протоетносів 
або племен [4, с. 53].

Також Л. Залізняк стверджує, що 
шлюбні спільності первісних мислив-
ців (протоетноси чи племена) мали не-
чіткі межі, оскільки кожна така община 
мала власну систему шлюбних зв’язків, 
яка лише частково співпадала з систе-
мами інших общин того ж племені, крім 
того, кожна община була зацікавлена у 
включенні сусідньої у свою шлюбну ме-
режу, що поряд з незначною глибиною 
історичної свідомості мисливців спри-
яло швидкому культурному поєднанню 
й зникненню етнічних меж, якщо вони 
не відповідали природно-географічним 
кордонам, які значно утруднювали такі 
шлюбні контакти [4, с. 54].

Етнокультурне взаємопроникнення, 
яке відбувалося досить таки тривалий 
час, чи, як його ще називає Л. Залізняк, 
культурна безперервність, сприяло ет-
нічній та етнокультурній консолідації 
носіїв певних етнічних спільностей пер-
вісних мисливців, рибалок, збирачів та 
творенню самобутніх етнокультурних 
спільностей первісної доби (інша назва – 
протометаетнічні спільноти) [4, с. 54].

Використавши напрацювання іно-
земних дослідників (вкотре згодилося 
добре знання англійської), Л. Залізняк 
констатує, якщо при середній щільнос-
ті мезолітичних мисливців 3 людини на 
100 кв. км плем’я середньої чисельнос-
ті 500 осіб мало змогу експлуатувати 
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територію, що досягала в діаметрі близь-
ко 160 км, але площа мезолітичних куль-
тур була значно більшою, саме тому куль-
турні спільності мезоліту об’єднували в 
собі декілька споріднених у культурному 
відношенні племен [4, с. 54].

Саме такого типу етнокультурні 
спільності (протометаетнічні спільноти) 
є відповідниками знайдених і вивчених 
дослідниками археологічних культур 
Європи фінального палеоліту й мезолі-
ту, таких як Свідер, Аренсбург, Дювен-
зеє, Постсвідер, Коморниця, Кудлаївка 
тощо. Л. Залізняк переконаний, що всіх 
їх об’єднує етнокультурна безперерв-
ність та консолідація етнічних і при-
родно-ландшафтних чинників, зокре-
ма великі культурні області Дювензеє, 
Постсвідер й, можливо, Постаренсбург 
верхів’їв Дніпра, Десни й Волги, а також 
Скандинавії, що склалися на початку ме-
золіту на незаселених землях Північної 
Європи, розвивалися у дивергентному 
напрямку, а внаслідок місцевої специ-
фіки окремих її регіонів поступово на-
копичувалися культурні відмінності, 
які, зрештою, призвели до виникнення 
спочатку локальних варіантів, а згодом 
хоча і споріднених, але вже самодостат-
ніх мезолітичних протометаетнічних 
спільностей (етнокультурних спільнос-
тей первісності) [4, с. 54–56].

Підсумовуючи вивчення тогочасних 
етнокультурних процесів, вчений наго-
лошує: «Таким образом, прослеживается 
определенная зависимость этнических 
процессов в мезолите от первобытной 
экономики. Эта зависимость обуслов-
лена тем, что этнокультурная консо-
лидация в первобытности основана на 
общности экономической жизни насе-
ления. Этнокультурная карта мезолита в 
значительной мере продиктована картой 

распространения хозяйственных типов 
мезолитических охотников, рыболовов 
и собирателей, которая предопределена 
природно-ландшафтной зональностью 
и уровнем развития производительных 
сил общества» [4, с. 56].

Проаналізувавши етнокультурні та 
етногенетичні студії Л.  Залізняка впро-
довж 70-х  – початку 90-х років ХХ  ст., 
доходимо таких висновків: 1) у тоталі-
тарну добу радянські вчені змушені були 
у своїх дослідженнях і напрацюваннях 
враховувати тогочасний ідеологічний 
парадигмальний дискурс, щоби якомо-
га більше реалізувати власний науковий 
потенціал і не попасти у списки неблаго-
надійних та не бути звільненим з роботи; 
2) наукові зацікавлення Л. Залізняка  – 
фінальнопалеолітичне й мезолітичне 
населення Українського Полісся – пере-
бували поза пріоритетами заідеологізо-
ваної радянської науки, навіть попри це 
молодий учений мав чітко дотримувати-
ся встановлених догматичних канонів 
і, у разі нагальної потреби, відзначати 
важливу роль праць класиків марксиз-
му-ленінізму у власних теоретичних і 
практичних дослідженнях; 3) археологи 
в СРСР, вивчаючи праісторію, чітко до-
тримувалися унормованих канонів ста-
діально-формаційного розвитку люд-
ства, тому й надавали перевагу у своїх 
дослідженнях соціально-економічній 
проблематиці. Разом з тим вони не мо-
гли повністю оминути увагою етнокуль-
турний вимір, чи, як тоді це називало-
ся, культурно-історичну періодизацію, 
оскільки під час вивчення стародавніх 
артефактів саме аналіз їх чи подібнос-
тей, чи відмінностей давав змогу вченим 
відкривати нові так звані археологічні 
культури та їх локальні варіанти тощо; 
4) захопившись археологією, а саме 
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первісною добою, Л.  Залізняк спочатку 
як аматор (член гуртка юних археологів, 
кінець 50-х –  60-ті роки ХХ ст.), а згодом 
як фаховий археолог і дипломований до-
слідник (кінець 60-х  – початок 90-х  рр. 
ХХ  ст.) опрацював величезну кількість 
археологічних матеріалів і стоянок (стій-
бищ) первісних людей, більшість з яких 
відкрив особисто й самостійно ввів у 
науковий обіг. Виважені аналітичні здіб-
ності, добре знання археологічних арте-
фактів, володіння англійською мовою, 
наснаженість і завзяття допомогли йому 
підготувати і захистити дві дисертації: 
кандидатську (1979) і докторську (1989), 
оприлюднити 48 наукових праць, серед 
них 4 монографії і 44 статті, тези тощо; 
5) маючи такий вагомий науковий доро-
бок, Л. Залізняк виважено проаналізував 
етнокультурні та етногенетичні процеси 
у фінальному палеоліті та мезоліті на те-
ренах Поліської низовини й наголосив, 
що вони є складовою частиною тогочас-
ного загальноєвропейського розвитку 
людини розумної. На його думку, в ті 
часи простежується безпосередня залеж-
ність етнічних процесів від економічних, 
оскільки етнокультурна консолідація у 
первісності ґрунтувалася на спільності 
економічного життя первісних людей, 
саме тому етнокультурна карта пере-
важною мірою співвідноситься з мапою 
розповсюдження господарських спіль-
нот мисливців, рибалок і збирачів, яка, у 
свою чергу, визначалася природно-ланд-
шафтною зональністю й рівнем розви-
тку виробничих сил суспільства. Вчений 
переконаний, що внаслідок довготри-
валих економічних процесів на рубежі 
плейстоцену та голоцену з’являються 
перші етнокультурні (протометаетніч-
ні) спільноти, які заселяють територію, 
співвідносну з природно-географічними 

кордонами ландшафтно-кліматичної 
зони й пов’язану з нею певним госпо-
дарсько-культурним типом. Л. Заліз-
няк вважає, що такі етнічні спільноти 
первісності характеризуються культур-
ною та лінгвістичною єдністю, але від-
сутність чітких меж, а найважливіше  – 
об’єднуючої їх самосвідомості, не дає 
можливості вважати їх етносами (з 
науково обґрунтованим комплексом 
етновизначальних ознак  – спільність 
походження, мови, культури, земель 
проживання, менталітету, самоусвідом-
лення тощо), а лише етносами на стадії 
формування.
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Знайшовши й вивчивши значні матеріальні залишки 
(крем’яний інвентар) тогочасних етнокультурних спільнот, 
вчений робить висновки, що рівень їх етнічної консолідації 
невпинно зростає, оскільки, обіймаючи значно менші, ніж 
спільності раннього мезоліту, терени, пізньомезолітичні 
культури відзначаються більш різноманітним, характерним 
лише для даної спільноти матеріальним комплексом. Не-
зважаючи на перебування в інокультурному сере довищі, 
свідчить дослідник, ще досить довго простежується збере-
ження тієї чи іншої етнокультурної специфіки (насамперед 
мікролітів у мезоліті), яке, можливо, диктувалося стійкою 
етнічною традицією. 
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Анотація. Статтю присвячено проблемі інформаційного протистояння упродовж росій-
сько-грузинського конфлікту 2008 р. Україна, як і будь-яка країна світу, має вагому потребу в 
створенні ефективної системи протидії інформаційним викликам та загрозам. У наш час де-
які держави розглядають інформаційну війну як ефективний інструмент реалізації зовнішньої 
політики. В розрізі сучасної гуманітарної ситуації, що склалась в Україні, важливим кроком у 
формуванні стратегії інформаційної безпеки є вивчення, осмислення та врахування здобутків 
досвіду зарубіжних країн новітнього часу. Особливий інтерес становить досвід, отриманий в 
аналогічних міжнародних ситуаціях. Таким, зокрема, є російсько-грузинський конфлікт 2008 р., 
а саме його інформаційна складова. Більшість вчених схильні вважати, що інформаційне про-
тистояння в цьому конфлікті, незважаючи на явну військово-технічну перевагу РФ, залиши-
лось за грузинською стороною. 

Передумовою для ведення ефективної інформаційної війни 2008 р. проти РФ було прове-
дення реформ на початку ХХІ ст., утвердження свободи слова та формування системи ЗМІ в 
країні. 

Грузинська стратегія інформаційної війни була спрямована на подачу альтернативної, 
«неросійської», точки зору світовій спільноті; орієнтована на уникнення внутрішніх конфлік-
тів в рамках політики демократизації країни. Важливим передвісником успішності інформа-
ційної кампанії грузинської сторони стала ефективна робота ЗМІ, яка мала системний ха-
рактер, хоча і не була позбавлена суб’єктивних оцінок. Суголосні сучасним українським реаліям 
спроби РФ показати Грузію як «агресора» щодо власних громадян і сусідньої держави не увінча-
лись успіхом, навіть більше, грузинські ЗМІ разом з іноземними журналістами зуміли показати 
окупаційний характер дій з боку РФ. 

«Грузинські уроки» інформаційної війни варто розглядати важливим підґрунтям у роз-
будові стратегії інформаційної безпеки України. Вочевидь, їх аналіз має бути системним та 
неупередженим, врахувати здобутки та помилки реалізаторів, а головне – дати можливість 
об’єктивного та адекватного прогнозу щодо ймовірних майбутніх гуманітарних викликів.

Ключові слова: інформаційна війна; російсько-грузинський конфлікт 2008 р.; Україна.
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Відомий французький журналіст 
Жак Мерліно влучно висловився про 
природу інформаційних протистоянь: 
«З того часу, як існують військові кон-
флікти, є й інформаційні війни. Зазвичай 
кажуть, що перша жертва  – це правда. 
Спочатку це були більш-менш ефектив-
ні маневри, але зараз з’являються спеці-
альні агентства, завдання яких примуси-
ти людей бачити ситуацію лише з одного 
боку» [2].

Гуманітарні виклики, які постали 
і продовжують з’являтися на україн-
ському горизонті, болісно і проблемно 
впливають на щоденне життя соціуму. 
Гуманітарний вимір сучасної кризи має 
не менш важливе значення, аніж еконо-
мічний чи політичний, у процесі забез-
печення національної безпеки, культур-
ного розвою, побудови громадянського 
суспільства та держави. Внаслідок цього 
актуалізується проблема використання 

світового досвіду для подолання власних 
проблем, пошуків методики усунення 
перешкод та, врешті, формування націо-
нальної гуманітарної стратегії з опорою 
на прогностичну програму фахівців. До-
статньо показовим для такого дослід-
ницького бачення також є об’єктивне, 
неупереджене виявлення уроків інфор-
маційних протистоянь, що відбувались 
у зарубіжних країнах, особливо новіт-
нього часу. 

Актуальність дослідження визна-
чається ще й тим, що сьогодні будь-яка 
країна світу має потребу в створенні 
ефективної системи державної проти-
дії засобам ведення інформаційно-пси-
хологічної війни. У наш час держави 
з агресивною зовнішньополітичною 
доктриною розглядають інформаційну 
війну як ефективний інструмент реалі-
зації своїх намірів і впливу в регіоні та 
у світі загалом. У розрізі українського 

Annotation. The article is devoted to the consideration of the specifics of information confronta-
tion during the Russian-Georgian conflict of 2008. Ukraine, as any country in the world, has a strong 
need for an effective system to counter information challenges and attacks. Nowadays, some countries 
consider the information war as an effective tool for foreign policy implementation. The development 
of information security in the current humanitarian situation of Ukraine requires studying and taking 
into account relevant achievements of the modern foreign countries. Thus, especially valuable is the 
experience gained in similar international situations, namely in the Russian-Georgian conflict of 2008, 
its information component being of particular interest. The majority of scientists support the idea that 
the information confrontation in this conflict, despite the apparent military and technical superiority 
of the Russian Federation, remains on the Georgian side. A prerequisite for conducting an effective in-
formation war against the Russian Federation in 2008 was the implementation of reforms in the early 
21st century, strengthening of freedom of speech, and further establishment of the media system in the 
country. An effective, systematic work of media, although not free from subjective assessments, served 
the success of the information campaign of the Georgian side. Russian attempts to show Georgia as an 
aggressor, similar to those undertaken in modern Ukraine, were not successful; moreover, Georgian 
media, together with foreign journalists, managed to disclose the occupational character of the Russian 
Federation’s actions.

“Georgian lessons” of information war should be considered as an important foundation for the de-
velopment of the information security strategy of Ukraine. Evidently, their analysis should be systematic 
and unprejudiced, should take into consideration all achievements and mistakes of the performers, and, 
above all, allow for an objective and adequate forecast of new humanitarian challenges.

Key words: information war; Russian-Georgian conflict of 2008; Ukraine.
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контексту значущість таких студій по-
силена сучасною ситуацією у гуманітар-
ній сфері, що стосується інформаційних 
загроз та регулярних атак з боку РФ, а 
також необхідністю вироблення власної 
програми дій та реагування щодо стри-
мування різнотипних кібератак і водно-
час формування системи інформаційної 
безпеки в Україні. 

Досвід Грузії як наукова проблема є 
затребуваним для України з кількох ас-
пектів: 

– по-перше, це подібність історич-
ності міждержавних взаємовідносин  – 
перебування в одній державі, релігійно-
конфесійні паралелі тощо;

– по-друге, аналогічні наміри і дії дер-
жави-агресора з метою унеможливлення 
власного бачення державного розвитку;

– по-третє, перебування в «орбіті» 
реінкарнації СРСР на пострадянському 
просторі. 

Не менш важливим є аспект вико-
ристання успішних інформаційно-так-
тичних операцій та стратегічних дій 
грузинських сил, що захищали країну 
всередині та в очах світової спільноти. 
Показовими в цьому плані є міркуван-
ня Л. Павлюк про те, що «попри драма-
тичний пафос конфлікту-2008, і у цьому 
разі еволюційною функцією українсько-
російських інформаційних протистоянь 
стало підтвердження статусу української 
незалежності і намагання надати завер-
шеності інституційним основам і страте-
гічним доктринам держави» [10, c. 220].

Питання гуманітарних викликів та 
небезпек як у теоретичному плані, так і 
для України загалом цікавили багатьох 
науковців. Так, у працях Г. Бехмана  [1], 
Н. Волковського  [4], Е. Колесова  [7] та 
А. Кудряченка [13] порушувались питан-
ня, пов’язані з інформаційною безпекою, 

специфікою інформаційних воєн різних 
історичних епох та сучасності.

Безпосередньо темі російсько-гру-
зинського конфлікту 2008  р. за останнє 
десятиріччя було присвячено ряд науко-
вих розвідок. Відзначимо, що первин-
ний етап осмислення цього конфлікту 
відбувався в умовах мирної ситуації в 
Україні, що позначилось на тематичних 
зацікавленнях авторів, їхніх оцінках та 
висновках. Одним із перших, хто по-
рушив питання «п’ятиденної» війни 
2008  р., був Г. Соловій  [12]. До пробле-
ми російсько-грузинського конфлікту 
звернулися А. Киридон та С. Троян, які 
у своїй монографії показали передумо-
ви конфлікту, його масштаби як у регіо-
нальному, так і світовому зрізах [6]. Пи-
тання інформаційного протистояння на 
сторінках ЗМІ, в інтернет-просторі та 
їх значущості актуалізовано у наукових 
розвідках В. Бринзи й А. Безверхої  [3], 
О. Гапеєвої [5], Н. Нечаєвої-Юрійчук [9], 
В.  Савінцева  [11] та А. Шумки  [14]. 
Н. Мутіна визначила актуальний аспект 
аналізу образу «Іншого» та формування 
образу «ворога» в розглядуваному кон-
флікті, що є не дослідженим на сьогодні 
аспектом проблеми [8]. 

Вагомою у контексті порівняльних 
студій виявилась монографія американ-
ських учених А. Коена та Р. Гамільтона, 
в якій автори здійснили спробу проана-
лізувати уроки досліджуваного конфлік-
ту для США і світової спільноти  [16]. 
Важливою є розвідка Г. Хавкіна, який 
провів аналогії російсько-грузинського 
конфлікту з подіями в Косово [18]. Зна-
чну наукову цінність становить робота 
польського дослідника М. Фальковсько-
го, який у контексті демократичних по-
чинань Грузії визначив причини цього 
конфлікту [17].
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Не претендуючи на всеохопне ви-
світлення та вичерпність висновків цієї 
багатогранної проблеми, ми ставимо за 
мету з’ясувати та проаналізувати спе-
цифіку грузинського досвіду ведення ін-
формаційних протистоянь в рамках ро-
сійсько-грузинського конфлікту 2008  р. 
в контексті гуманітарних викликів та не-
безпек для сучасної України.

Сучасне століття характеризуєть-
ся проникненням інформації в усі сфе-
ри життя людини та держави. Причому 
останні в геополітичному просторі зі-
ткнулися з таким новим видом воєн, як 
гібридні, що являють собою поєднання 
традиційних форм ведення війни з ін-
формаційними [1, c. 56]. У цьому контек-
сті особливо актуалізується питання за-
безпечення інформаційного «комфорту» 
як елементу національної безпеки Укра-
їни, а захист інформаційного простору, 
як показали події останніх років, стає од-
ним із пріоритетних державних завдань. 
Інформація вийшла на якісно новий рі-
вень у тому сенсі, що поєднує в собі як 
деструктивний, так і творчий вплив, але 
вже більшою мірою, ніж це було в мину-
лому  [7, c. 14]. З плином часу не надто 
сильно змінюється зміст інформації, на-
томість інтенсивно зростає її вплив.

Нині все частіше саме інформа-
ційне протистояння є продовженням 
агресивної політики держави. Так, іс-
нує думка, що інформаційні війни при-
йшли до нас тільки в ХХ  ст. разом з 
настанням технологічної ери. Однак 
проблеми інформаційних воєн і опера-
цій у політичному дискурсі існують уже 
тривалий час. Наведемо хоча б приклад 
застосування інформаційно-психоло-
гічних методів впливу, який відноситься 
ще до V  ст.  до  н.  е., коли перський цар 
Ксеркс I, намагаючись налякати еллінів, 

поширював чутки про гігантську кіль-
кість своєї армії. Згідно з «законами 
Ману» війська противника слід заохочу-
вати до заколоту, вносячи розкол в ряди 
тих, хто до цього схильний. Цим прин-
ципом користувалися багато разів стра-
теги античності, середньовіччя та ново-
го часу  [1, с.  21–29, с.  50–67]. У XX  ст. 
інформаційні війни стали частиною 
військової політики держав [4, с. 59–78]. 
У роки Першої світової війни у Велико-
британії було створено так зване Бюро 
військової пропаганди (1914), пізніше 
перейменоване в Управління військової 
інформації. У 1917 р. в США була створе-
на психологічна секція при розвідслужбі 
штабу експедиційних військ. Основними 
засобами ведення інформаційної війни в 
той час були листівки, газети; як технічні 
засоби російською армією використову-
валися гучномовці [4, с. 120]. Таких при-
кладів можна привести безліч. Власне, з 
цього випливає, що інформаційні війни 
не є винаходом сучасності, однак на по-
чатку ІІІ тис. вони набули якісно ново-
го змісту, де інформаційна складова стає 
превалюючою. 

Першою війною ХХІ  ст. вважають 
російсько-грузинський конфлікт серп-
ня 2018 р. Військове зіткнення мало ко-
роткочасний характер, а кожна зі сторін 
намагалась перекласти вину за початок 
війни з себе на іншу. Військове проти-
стояння тривало близько п’яти днів, а 
сучасний стан характеризується як «за-
морожений» конфлікт. Не вдаючись у 
деталі військових перипетій, кібератак, 
суб’єктивних оцінок обох сторін цих 
подій  [5, с.  113–121; 11, с.  82–88; 12; 14, 
с.  254–260], зосередимось на важливих 
для сучасних українських реалій аспек-
тах проблеми, які можна сьогодні про-
аналізувати та продуктивно застосувати 
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в контексті формування власної інфор-
маційної безпеки. 

Слушними є міркування Н. Нечає-
вої-Юрійчук про те, що в процесі про-
тистоянь РФ розгорнула масштабну 
інформаційну кампанію з метою пред-
ставлення Грузії агресором в очах світо-
вої спільноти, а отже, відповідальною 
за цю війну. «Концептуальний підхід 
російської сторони полягав у тому, щоб 
сформувати образ Росії в конфлікті як 
«країни-миротворця» [9, с. 224; 3]. Вини-
кає думка, чи не є сучасні події на Сході 
України «логічним» продовженням по-
літичної та військової лінії РФ з 2008 р. 
Аналіз праць іноземних учених дає мож-
ливість міркувати про те, що ще в 2011 р. 
частина дослідників передчувала по-
дальші конфлікти в регіоні. Адже вчені, 
зокрема А. Коен, Р. Гамільтон, М. Фаль-
ковський, розцінили події конфлікту як 
відповідь на спробу реалізації прозахід-
ного вектора зовнішньої політики, нама-
гання трансформувати пострадянську 
ідентичність в напрямку європейських 
цінностей [15–18].

Варто згадати про участь україн-
ських ЗМІ у висвітленні подій 2008 р. Зо-
крема, дослідниця Н. Нечаєва-Юрійчук 
пише, що для підготовки повідомлень 
про події в Грузії українські інтернет-
видання насамперед користувалися ро-
сійськими джерелами інформації. Так, 
відсоток російських джерел у перший 
день конфлікту складав від 41 до 73%, 
у другий день  – від 44 до 86%, третій  – 
від 57 до 75%, четвертий – від 30 до 66%, 
п’ятий  – від 43 до 55%. І лише почина-
ючи з 11 серпня, відсоток використан-
ня західних джерел інформації зріс у 
середньому до 17% [9, с. 223–226; 3]. Ці 
відомості демонструють важливий зріз 
поінформованості українського читача 

та відсутність об’єктивного підходу до 
відбору джерел інформації. Вочевидь, 
ми можемо говорити про певний рі-
вень віддзеркалення цього конфлікту в 
українських реаліях. Зазначимо також, 
що тематика військового конфлікту на 
теренах колишнього СРСР не є чужою 
для пересічних українців. А тому добір 
інформації, її інтерпретація прямо впли-
вають на власну інформаційну безпеку з 
точки зору хоча б формування громад-
ської думки, а також на її перспективну 
висхідну. Подача «російської» сторони 
як «старшого брата», учасниці конфлік-
ту, яка нібито «легітимно» відповіла на 
військову загрозу, тобто «змушена» була 
почати війну, певною мірою посилювала 
«братні настрої» та ностальгійні синдро-
ми за СРСР в Україні. Вірогідним вида-
ється і міркування, що наслідки форму-
вання саме такої інформаційної моделі 
відчуваються і сьогодні.

О. Гапеєва, аналізуючи праці росій-
ських дослідників із проблеми, влучно 
помітила їхні пропагандистські мірку-
вання про те, що виграшна кампанія Гру-
зії в інформаційній складовій може бути 
розцінена лише як свідчення «про під-
готовку уряду останньої до воєнної опе-
рації проти Південної Осетії, а отже, від-
повідальність за початок «п’ятиденної» 
війни покладається виключно на Грузію 
та президента країни М. Саакашвілі» [5, 
c. 114]. Загалом таке оперативне реагу-
вання на ситуацію можна розцінити як 
намагання її врятувати, усвідомлення 
власної поразки. Промови російських 
можновладців можна вважати як такі, що 
виправдовують поразку в інформаційній 
війні цього конфлікту [5, с. 114–115].

Прикметними для нашого дослі-
дження є погляди польського вчено-
го М. Фальковського, котрий показав 
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російсько-грузинський конфлікт в кон-
тексті боротьби за демократію в країні та 
її прозахідний вектор розвитку. Він на-
зиває події, починаючи із 2007 – 2008 рр. 
і фактично до сьогодення, «грузинською 
мрією», яка мала на меті «вестернізацію» 
країни [15]. На жаль, автор не проводить 
аналогій з Україною, однак підкреслює 
цілеспрямованість грузинського векто-
ра, його незворотність у проведенні ре-
форм та подолання пострадянського на 
рівні національної ідентичності.

Власне українські електронні медіа 
не розкрили повною мірою суті конфлік-
ту, його причин, можливих наслідків для 
України [9, c. 224]. Зазначимо, що голо-
вним завданням інформаційної війни є 
заміна інформаційних смислів проти-
вника власними смислами. При цьому 
смисли, за які точиться жорстка бороть-
ба, як правило, є поєднанням найпро-
стіших, доступних для повсякденної 
свідомості  [1, c. 54; 7, с.  19]. Важливою 
властивістю таких інформаційних атак 
є їх точковий, але ефективний харак-
тер. Інформаційне протиборство наро-
щує свої можливості в результаті різко-
го зростання ролі і обсягу інформації в 
сучасному світі. Навіть обивателю, не 
кажучи вже про політиків і військових, 
стає зрозуміло, що безпека сучасної дер-
жави знаходиться у великій залежності 
від стану її інформаційно-телекомуні-
каційних систем. Тому під час розроб-
ки стратегій забезпечення національної 
безпеки України ставиться завдання 
обліку сучасного рівня впливу на свідо-
мість мас за допомогою інформаційних 
маніпуляцій. 

На противагу сучасним українським 
реаліям, вагомою передумовою успіш-
ного варіанта ведення інформаційної 
війни грузинською стороною стала 

злагоджена робота ЗМІ, яка мала всео-
хопний характер, хоча і не була позбав-
лена суб’єктивних оцінок.

Необхідно сказати, що очільником 
інформаційної кампанії проти РФ було 
призначено бельгійця Патріка Вормса, 
якого сучасники назвали «20 генералом 
інформаційної війни». Будучи медіа-рад-
ником М. Саакашвілі, П. Вормс достат-
ньо прогностично висловився: «Першою 
війною в затоці керували за допомогою 
мобільних телефонів. Під час війни в 
Іраку та Афганістані вже використовува-
ли смартфони. А цією війною керують по 
Скайпу. В основному за допомогою ча-
тів – це найкращі інструменти для спря-
мування інформаційних потоків» [2].

Саме завдяки діяльності Вормса в за-
хідній пресі було опубліковано офіційну 
версію та аргументи Грузії про вторгнен-
ня російських військ на її територію. Те-
леканали Fox news, BBC, sky news фор-
мулювали, як «Росія вдерлася в Грузію», 
та створили передумови для інформацій-
ної переваги Грузії. Використовуючи різ-
ні методи ведення інформаційної війни 
(щоденне розсилання sMs-повідомлень 
тощо), грузинські журналісти та кон-
сультанти зберігали прогрузинський на-
стрій західної преси [2].

Підкреслимо, що особливо акту-
ально для українських реалій, що фор-
мування образу Грузії в очах світової 
спільноти проходило в умовах інформа-
ційних меседжів російської пропаган-
ди. Формування такої об’єктивної візії 
України у світі є чи не найбільш затребу-
ваним завданням українських інформа-
ційних відомств. 

Не менш важливим вектором пробле-
ми осмислення російсько-грузинського 
конфлікту та його проекції на сучасність 
є моделювання образу чужого/ворога на 
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ментальному рівні та ідентичності гру-
зинської спільноти. Помітною в цьому 
контексті є наукова розвідка Н. Мутіної, 
яка здійснила спробу проявити тенденції 
та значущість формування образу «во-
рога» в російсько-грузинській інформа-
ційній війні. Н. Мутіна влучно порушує 
проблему взаємного сприйняття, форму-
вання/трансформації масової свідомості 
в цьому процесі [8, с. 135], доповнюючи 
тим, що «формування «образу ворога» є 
одним із етапів формування інформацій-
ної моделі під час ескалації конфлікту» [8, 
с. 137]. Окреслене питання актуальне для 
українців, тому що його врахування має 
потенціал щодо стратегічного мислення 
з подолання ностальгійних синдромів, 
мімікрійності. Адже лише неупереджені 
оцінки, ґрунтовані на історичних фактах 
та аргументах, дадуть можливість сфор-
мувати об’єктивне бачення «братнього 
народу».

Очевидним є той факт, що російське 
домінування у військовому плані й по-
літичному вимірі наперед детермінувало 
результати цього збройного зіткнення. 
Втім його інформаційна складова є по-
казовою в стратегічному плані для укра-
їнських реалій.

Сутність і водночас цінність грузин-
ської інформаційної стратегії для Украї-
ни полягає в тому, що вона була спрямо-
вана на декілька стратегічних напрямків, 
що, врешті-решт, детермінувало її успіх. 
Зокрема, це домінантна спрямованість 
на міжнародний медіа-ринок з метою 
донесення до світової громадськості аль-
тернативного – «неросійського» – погля-
ду на події. Власне, засобом цієї кампанії 
виявилась діяльність П. Вормса. Водно-
час треба підкреслити, що подача «не-
російського» погляду як відповідь на ін-
формаційну кампанію РФ була спробою 

зменшення тотального тиску всередині 
країни.

Іншим важливим напрямком цієї 
стратегії стала орієнтація на грузинсько-
го читача/«споживача». Цей вектор обу-
мовлював уникнення «внутрішнього» 
інформаційного конфлікту/протистоян-
ня. Втім його вдалося досягнути лише 
частково з огляду на те, що частина на-
селення, особливо окупованих регіонів 
і прикордонних з РФ, все ж є прихиль-
ними до агресора. Однак це непросте за-
вдання було виконано достатньо добре, 
аби інтегрувати інші частини країни, 
інтенсифікувати їх політичний вибір та 
економічний розвиток. 

Саме у цих двох ключових детермі-
нантах грузинського досвіду, вважаємо, 
можливо помітити українську специфі-
ку сучасних реалій. Безперечно, що по-
трібні їх подальший аналіз та осмислен-
ня, зважаючи уже на нинішні події. 

Таким чином, як засвідчує історич-
ний досвід, окупація грузинських Абхазії 
та Південної Осетії не стала останньою 
фазою політики РФ щодо сусідніх дер-
жав. «Імперська» та радянська орбіти, 
мілітаризація є рушійною силою сучас-
ної Росії, до чого мають бути готовими 
всі пострадянські країни, які рухаються 
в напрямку суверенності та демократич-
ного розвитку. Тому сьогодні стратегія 
інформаційної безпеки в Україні є затре-
буваною та актуальною. 

Російсько-грузинська війна фактич-
но стала «першим прообразом» наступу 
на Сході України, який, на жаль, вчасно 
не вдалося розпізнати. Втім в умовах ро-
сійсько-українського військового кон-
флікту необхідно задіяти всі ресурси та 
здобутки світового досвіду, цінним се-
ред яких є грузинський досвід інформа-
ційного спротиву серпня 2008 р. 
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Анотація. У статті розглядається практика спорудження у 2014–2018 рр. пам’ятників 
на тимчасово окупованій Росією території АР Крим і м. Севастополя. Показано, що російська 
та нелегітимна кримська влади використовують установку та демонтаж пам’ятників як 
елемент окупаційної політики з метою посилення соціокультурної дистанції між кримським 
населенням та жителями інших частин України, знищення української громадянської іден-
тичності, маргіналізацію з уможливленням у майбутньому асиміляції кримськотатарської і 
української етнічної спільнот, виправдання нелегітимних агресивних дій Росії проти України. 
На тимчасово окупованій території Криму останні чотири роки спостерігається бум спору-
дження пам’ятників. У статті попередньо проаналізовано кількісні показники цього процесу, 
а також виявлена тематична спрямованість 127 нових пам’ятників, значна частина яких 
відображає імперські та неоімперські погляди. Ще чотири значні за розмірами пам’ятники у 
Севастополі, Керчі і Феодосії перебувають у стадії побудови.

Автор відзначив, що дії із встановлення нових пам’ятників на тимчасово окупованій 
території України не мають законних підстав. За оцінкою дослідника, найближчими роками 
можна очікувати збільшення їх кількості. Ця діяльність буде супроводжуватися нав’язуванням 
кримчанам російських антидемократичних стандартів в інформаційній та освітній галузях, 
культурі та політиці. Тому автор прогнозує збереження тенденції до погіршення ситуації у со-
ціогуманітарній сфері на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополя. У стат-
ті запропоновано органам влади України кілька заходів реагування на цю ситуацію, серед яких 
моніторинг процесів незаконного спорудження пам’ятників, правова оцінка таких дій і засто-
сування санкцій до осіб, які проявляють найбільшу активність у протиправній діяльності. 

Ключові слова: пам’ятники; місця пам’яті; тимчасово окуповані території АР Крим і 
м. Севастополя; гібридна війна; агресія Росії проти України.
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З 2014  р. у гібридній війні проти 
України Росія використовує як військо-
ві, так і невійськові інструменти, причо-
му особливої ваги набувають її ворожі 
дії у гуманітарній сфері. Інформаційно-
психологічна війна РФ проти України 
є безпрецедентною за інтенсивністю 
для ХХІ  ст. У аналітичній доповіді до 
послання Президента України до пар-
ламенту «Про внутрішнє і зовнішнє 
становище України в 2018 році» кон-
статується, що гуманітарна ситуація в 
анексованому РФ Криму наразі залиша-
ється вкрай складною, без тенденцій до 
покращення  [1, с. 223]. У зв’язку з цим 
акцентовано, перш за все, на порушен-
нях прав людини, цілеспрямованому 
курсі Росії на «стирання» з ментальної 
мапи Криму української ідентичності, 
міграційній політиці окупаційної адмі-
ністрації, її «гуманітарному тероризмі», 

спрямованому насамперед проти мо-
лоді. Використання пам’ятників у істо-
ричній політиці держави-агресора на 
території тимчасово окупованого Кри-
му залишилося поза увагою авторів до-
повіді до послання, а отже, не були за-
пропоновані й заходи реагування. Не 
привернув цей елемент окупаційної 
політики Росії поки що й достатньої 
уваги українських науковців. Між тим 
російські вчені розпочали вивчення 
цієї проблематики і висвітлення з ве-
ликодержавних позицій. Так, напри-
клад, працівник Уральського відділення 
РАН О. Подвінцев основну канву «війни 
пам’ятників» у Криму в пострадянський 
період інтерпретує як «протистояння 
більш-менш консолідованих носіїв дер-
жавних цінностей «націоналістам»  – 
українським, кримськотатарським і… 
російським» [22, с. 23]. 

Annotation. The article examines the practice of constructing monuments in the territory of the 
Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol temporarily occupied by Russia; the investigated period 
is 2014–2018. It is shown that Russian and illegitimate Crimean authorities use the installation and 
dismantling of monuments as an element of occupation policy in order to deteriorate the sociocultural 
distance between the Crimean population and residents of other parts of Ukraine; the destruction of 
Ukrainian civic identity; marginalization with the possible assimilation of the Crimean Tatar and 
Ukrainian ethnic communities in future; justification of Russia’s illegitimate aggressive actions against 
Ukraine. During the last four years, the temporarily occupied territory of Crimea observed a boom of 
monument construction. The article analyzes preliminary quantitative indicators of this process, as well 
as reveals the thematic orientation of 127 new monuments, which predominantly reflects imperial and 
neo-imperial views. Another 4 significant monuments in Sevastopol, Kerch, and Feodosia are under 
construction.

The author notes that the actions on the installation of new monuments in the temporarily occupied 
territory of Ukraine have no legal basis. According to the researcher, in the nearest years it is possible to 
expect an increase in their number. This activity will be accompanied by the imposition of Russian anti-
democratic standards by the Crimeans in the information and education sectors, culture and politics. 
Therefore, the author predicts preservation of the tendency to deteriorate the situation in the social and 
humanitarian sphere in the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and 
Sevastopol. The article proposes to the Ukrainian authorities several measures for the response to this 
situation, including monitoring of illegal construction of monuments, legal assessment of such actions, 
and application of sanctions to those who are the most active in illegal activities.

Key words: monuments; places of memory; temporarily occupied territories of Crimea and 
Sevastopol; hybrid war; Russia’s aggression against Ukraine.
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Об’єктом дослідження цієї статті 
є гуманітарна політика Росії на тим-
часово окупованій території АР Крим і 
м. Севастополя, а предметом – практика 
встановлення і демонтажу пам’ятників у 
цих регіонах у 2014–2018 рр. як елемент 
політики держави-окупанта. У статті 
ми спробуємо розглянути причини і хід 
процесу встановлення пам’ятників під 
час окупації, їх правовий статус, вико-
ристання Росією і вплив на семіосферу 
Криму, запропонувати деякі заходи ре-
агування українським органам влади. 
Ці дані та висновки мають попередній 
характер, потребують подальшого опра-
цювання. 

Під час російсько-українського кон-
флікту через дії держави-агресора істо-
рія і символіка перетворилися на справ-
жню зброю  [14, с.  323]. Тому суттєва 
роль пам’ятників в інформаційно-про-
пагандистській війні Росії не випадко-
ва. Монументальна скульптура завжди 
пов’язана з пануючою політичною си-
лою  [30, c.  12]. В умовах окупації цією 
силою є держава-агресор. 

Скульптура, ймовірно, використо-
вувалася в ідеологічних цілях ще арха-
їчними суспільствами. Релігійна форма 
ідеології, характерна для традиційних 
суспільств, нерідко знаходила свій вияв 
у скульптурах та подібних пам’ятках. 
Через їх спорудження організовувався 
символічний простір і вибудовувалася 
владна легітимація. В момент збройних 
конфліктів, релігійних реформ чи змін 
релігії такі культові пам’ятки скидали-
ся або займали у пантеоні більш низьке 
статусне становище. Це стало початком 
«війн пам’ятників». Так, наприклад, піс-
ля запровадження християнства у Схід-
ній Римській імперії чи Київській Русі 
більша частина язичницьких ідолів була 

знищена. В епоху модерну подібні про-
цеси із скульптурами відбувалися через 
зіткнення носіїв різних секулярних іде-
ологій. 

Перш ніж перейти до аналізу політи-
ки монументальної пропаганди на тим-
часово окупованій території АР Крим і 
м.  Севастополя, варто розглянути пра-
вові підстави такої діяльності. В Україні 
спорудження (створення) пам’ятників 
і монументів регламентується поста-
новою уряду України від 08.09.2004  р. 
№  1181 «Деякі питання спорудження 
(створення) пам’ятників і монументів» 
(далі  – Постанова)  [23] і наказом Дер-
жавного комітету України з будівництва 
та архітектури і Міністерства культу-
ри і мистецтв України від 30.11.2004  р. 
№  231/80 «Про затвердження Порядку 
спорудження (створення) пам’ятників і 
монументів»  [16]. Згідно з Постановою, 
увічнення знаменних подій в історії 
України та світу, що мали національне і 
світове значення, а також пам’яті видат-
них державних громадських та історич-
них діячів, діячів національної науки, 
культури, мистецтва і праці здійсню-
ється шляхом спорудження (створен-
ня) пам’ятників і монументів, що мають 
державне значення. В усіх інших випад-
ках здійснюється спорудження (ство-
рення) пам’ятників і монументів, що 
мають місцеве значення. Рішення щодо 
спорудження (створення) пам’ятників і 
монументів державного значення при-
ймаються Кабінетом Міністрів України, 
а місцевого  – місцевими органами ви-
конавчої влади або органами місцевого 
самоврядування. 

Легальні органи влади та органи 
місцевого самоврядування припинили 
свою діяльність у Автономній Республі-
ці Крим і м.  Севастополі після анексії 
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цих адміністративно-територіальних 
одиниць Росією у 2014 р. Встановлення 
й демонтаж пам’ятників і монументів у 
2014–2018 рр. відбувалися за рішеннями 
окупаційної адміністрації Росії. Згідно з 
ч. 2 ст. 9 Закону України від 15.04.2014 р. 
№ 1207-VІІ «Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території Украї-
ни»  [12] будь-які органи, їх посадові та 
службові особи на тимчасово окупова-
ній території та їхня діяльність вважа-
ються незаконними, якщо ці органи або 
особи створені, обрані чи призначені у 
порядку, не передбаченому законом. Від-
повідно всі пам’ятники, пам’ятні знаки, 
меморіальні дошки, монументи та мемо-
ріальні комплекси, які з’явилися в Кри-
му після лютого 2014 р., встановлені без 
належних правових підстав, з грубими 
порушеннями законодавства України. 

Процеси протистояння всередині 
поліетнічного і полікультурного крим-
ського соціуму щодо встановлення або 
відновлення пам’ятників, які відобра-
жали кримськотатарський, український 
національно-демократичний та росій-
сько-імперський і комуністично-радян-
ський погляди на історію, час від часу 
відбувалися ще до анексії Криму. Так, на-
приклад, конфліктна ситуація виникла 
навколо спроби відновити пам’ятник 
Катерині ІІ у Сімферополі у 2007 р. між 
проросійськими, з одного боку, і крим-
ськотатарськими та проукраїнськими 
силами – з іншого. «Війна пам’ятників» 
іноді набувала у кримській столиці про-
тистояння різноспрямованих ідеоло-
гічно пам’ятників у одному публічному 
просторі. Так, на площі Радянській Сім-
ферополя у 1999 р. зусиллями Меджлісу 
кримськотатарського народу і НРУ було 
встановлено бюст дисиденту, захиснику 

прав депортованих кримських татар ге-
нералу П.  Григоренку. А у 2007  р. з іні-
ціативи членів КПУ на тій же площі 
з’явився пам’ятник «Постріл в спину» у 
пам’ять «про радянських громадян, які 
загинули від рук українських посіпак 
фашистів  – вояків ОУН-УПА та інших 
колабораціоністів». Цей об’єкт спрово-
кував гарячі суперечки і кілька інциден-
тів. Помітні прояви «війни пам’ятників» 
відбувалися у Севастополі. Так, у 2007 р., 
коли Севастопольська міська державна 
адміністрація запропонувала встано-
вити пам’ятник гетьману поч.  ХVІІ  ст. 
П. Сагайдачному, Севастопольська місь-
ка рада ухвалила рішення саме там вста-
новити пам’ятник російському поету 
О.  Пушкіну. Проте пам’ятник гетьману 
було встановлено в іншому місці Севас-
тополя. Відверто провокаційний випа-
док стався 5 липня 2008 р., коли близько 
сотні активістів проросійських націона-
лістичних організацій силою завадили 
морякам ВМС України встановити на 
Графській пристані меморіальну дошку 
на честь 90-річчя підняття Чорномор-
ським флотом українських прапорів, 
після чого представники Української 
громади Севастополя у відповідь пообі-
цяли скинути незаконно встановлений у 
місті пам’ятник Катерині ІІ [24]. 

Загалом у період незалежності 
України в Криму у 1991–2014  рр. було 
встановлено чимало різноманітних 
пам’ятників. Домінували серед них ті, 
що відображали радянську і російську 
історію, але були й ті, що відсилали до 
загальногромадянської української іден-
тичності, української і кримськотатар-
ської національної пам’яті, давнього ми-
нулого Криму та інших тем. Поступово, 
хоч і не завжди просто, у кримському со-
ціумі утверджувався діалогічний спосіб 
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взаємодії різних його частин і розуміння 
плюралістичного характеру кримської 
історії і сьогодення, а Криму – як скла-
дової України. Цей процес перервала ро-
сійська окупація української автономії й 
Севастополя.

Революційні події вимагають симво-
лічних змін у публічному просторі, що, 
як правило, призводить до загострення 
«війни пам’ятників». Революцію Гід-
ності в Україні у 2013–2014  рр. можна 
розглядати як незавершену буржуазно-
демократичну революцію, яка досягла 
своєї геополітичної мети (недопущення 
ізоляції України від Заходу і закріплен-
ня її у сфері впливу Росії) і лише частко-
во реалізувала свої суспільно-політичні 
цілі. Вона супроводжувалася повален-
ням пам’ятників лідеру більшовиків 
і співтворцю комуністичної держави 
В. Леніну. «Ленінопад» у Криму відбувся 
в с. Тургенівка Бахчисарайського району 
(27  січня 2014  р.), с.  Орлівка Роздоль-
ненського району (19  лютого 2014  р.), 
сел.  Зуя Білогірського району (24  лю-
того 2014  р.), с.  Привітне під Алуштою 
(26 лютого 2014 р.) [17]. Наприкінці лю-
того 2014 р. у Сімферополі прихильники 
Революції Гідності на мітингу зажадали 
від міськради Сімферополя протягом 
10 днів ухвалити рішення про демонтаж 
пам’ятника Леніну на площі його імені. 

Проте невдовзі внутрішньоукраїн-
ські процеси в Криму були обірвані під 
час російської спецоперації з окупації 
автономної республіки і Севастопо-
ля. Війна, як правило, може конкуру-
вати з революцією за розмахом «війн 
пам’ятників». Пам’ятники і монументи 
перебувають в публічному просторі, 
символічно організують його, несуть 
ідеологічне навантаження. А війна прак-
тично завжди – це боротьба не тільки за 

реальний, а й символічний простір. Звід-
си знищення пам’ятників противника є 
одним із напрямків ведення війни  [30, 
с. 14].

Російська влада на окупованій те-
риторії АР Крим і Севастополя в цьому 
сенсі опинилася у дещо суперечливій 
ситуації. У новий час пам’ятники по-
чали відносно масово з’являтися на 
Кримському півострові у ХІХ  ст. і були 
присвячені російським діячам і подіям 
історії Росії. Причому Крим входив до 
регіонів-лідерів за кількістю пам’ятників 
у імперії Романових [28]. Значна частина 
з них була знищена у період війн і рево-
люцій 1917–1920 рр. і у радянський час. 
Проте більшість пам’ятників часів СРСР 
також була присвячена російським і ра-
дянським діячам та подіям. 

З моменту передачі в 1954  р. Крим-
ської області із РРФСР до складу УРСР 
тенденція щодо монументальної про-
паганди залишалася попередньою, хіба 
що вона була доповнена увагою до уві-
чнення пам’яті Т.  Шевченка, окремих 
культурних діячів України, пов’язаних 
з Кримом, і гетьмана Б. Хмельницького. 

У часи незалежної України біль-
шість нових пам’ятників у Криму також 
відображала російський дискурс, що 
відбивало як почасти етнічний склад 
кримського населення, більшу частину 
якого складали етнічні росіяни, так і 
цілеспрямований вплив Росії на семіо-
сферу регіону. На Кримському півостро-
ві протягом 1991–2014 рр. було увічнено 
у пам’ятниках широке коло російських 
історичних постатей і літературних ге-
роїв – від тверського мандрівника А. Ні-
кітіна у Феодосії, кінопродюсера О. Хан-
жонкова і чеховської дами з собачкою 
у Ялті до винороба Л. Голіцина і остан-
нього царя у Новому Світі. Разом з тим 
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все ж репертуар монументального мис-
тецтва став ідейно ширшим  – у мону-
ментах і меморіальних дошках знайшли 
відображення трагічні події депортацій 
комуністичним режимом кримсько-
татарського народу та інших етніч-
них спільнот Криму у 1941–1944  рр., 
з’явилися пам’ятники кримськотатар-
ським діячам, у низці кримських міст 
були встановлені пам’ятники Т. Шевчен-
ку і Л.  Українці, у Сімферополі  – бюст 
І. Франку, у Керчі – бюст понтійському 
і боспорському царю Мітридату  IV Єв-
патору тощо. 

Після анексії Росією АР Крим і м. Се-
вастополя семіосфера цих тимчасово 
окупованих територій піддається сис-
темному цілеспрямованому впливу оку-
паційної влади, що, звісно, відбилося й у 
ситуації із демонтажем і встановленням 
пам’ятників. Можна говорити про пев-
ний «монументальний бум» із ухилом 
у російсько-, комуноімперський і нео-
імперський дискурси. За нашими підра-
хунками, навесні 2014 р. – восени 2018 р. 
було встановлено/створено/відновлено 
не менше 127 бюстів, пам’ятних знаків, 
пам’ятників і меморіальних комплексів. 
Ця цифра є неповною, оскільки незна-
чна частина такого типу пам’ятників 
могла не потрапити у наше поле зору. До 
цих підрахунків не включено меморіаль-
ні дошки, які також помітно впливають 
не семіосферу регіону. Загалом аналіз ін-
формації про вже виявлені пам’ятники, 
які встановлюються на тимчасово оку-
пованій території Криму, дає можли-
вість скласти загальну картину щодо їх 
типів та ідейної спрямованості. 

Одним з перших кроків Росії у сфе-
рі функціонування пам’ятників на тим-
часово окупованій території став де-
монтаж 25 квітня 2014 р. у Севастополі 

пам’ятника гетьману і флотоводцю П. Са-
гайдачному, який прославився своїми 
успішними бойовими операціями на 
Чорному морі на поч. ХVII  ст., і мону-
мента на честь 10-річчя ВМС України. 
Останній було встановлено у 2002  р. у 
центрі міста  – на проспекті Нахімова, 
поруч із сходами на Матроський буль-
вар. Рішення про демонтаж українських 
пам’ятників ухвалив «в.о. губернатора» 
Севастополя, екс-заступник команду-
вача ЧФ РФ С.  Меняйло. З проханням 
передати Харкову пам’ятник гетьману, 
створений відомим київським скульп-
тором В.  Луцаком, вже у квітні 2014  р. 
звернувся до окупаційної адміністрації 
Севастополя харківський міський голо-
ва Г.  Кернес. У результаті проведених 
переговорів росіяни в травні 2014 р. пе-
редали харків’янам обидві демонтовані 
скульптури [7]. Монумент П. Сагайдач-
ному відкрили на Гімназійній (Червоно-
шкільній) набережній Харкова 22 серп-
ня 2015 р. А на його місці у Севастополі 
ще 8 травня 2014  р. було встановлено 
пам’ятник адміралу ЧФ Російської ім-
перії Д. Сенявіну, який було виготовле-
но студією військових художників імені 
Грекова і передано місту Міністерством 
оборони РФ [20]. Задіяність військових 
структур Росії у цій операції та її терміни 
символічно підкреслюють значення, яке 
надає російська сторона використанню 
монументальної пропаганди у гібридній 
війні. Пам’ятники українським культур-
ним діячам і Б. Хмельницькому поки ли-
шаються на своїх місцях у Криму, хоча 
деякі з них піддаються нападкам у пу-
блічному просторі та актам вандалізму. 

Влітку 2014  р. російські і проросій-
ські ЗМІ намагалися оголосити кілька 
пам’ятних знаків на честь подій радян-
ської історії першими у «російському 
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Криму». Проте насправді ще 26 квітня 
2014  р. у сел.  Куйбишево (Албат) Бах-
чисарайського району було відкрито 
пам’ятник кримськотатарському поету, 
прозаїку, заслуженому діячу мистецтв 
України, активісту національного руху 
С. Еміну (1921–2004). Громадськість пе-
ред тим понад півроку вела збір коштів 
для увічнення пам’яті про цього діяча. 

Загалом серед встановлених і віднов-
лених навесні 2014  р.  – восени 2018  р. 
127 пам’ятників, які нами розглянуто, 
виявлено 40 бюстів, 21 пам’ятний знак 
(у тому числі 8 православних поклінних 
хрестів), 63 пам’ятники і скульптури (в 
тому числі 35 фігур героїв казок і мульт-
фільмів), 3 меморіальних комплекси, 
один із яких перебуває у стадії актив-
ної розбудови. Ще 4 значні пам’ятники 
у Севастополі (Потьомкіну і «Прими-
ренню»), Керчі (стела біля в’їзду на Кер-
ченський міст) і Феодосії (стела «Місто 
воїнської слави») перебувають у стадії 
побудови.

Щодо сюжетів 127 пам’ятників, які 
ми розглядаємо, то 9 з них можна віднес-
ти до «неоімперської» тематики (анексія 
Криму у 2014 р., боротьба з Революцією 
Гідності, агресія Росії проти України у 
2014–2018  рр.), 23 увічнюють пам’ять 
дія чів і події Російської імперії, 33  – 
дія чів і події періоду Радянської Росії і 
СРСР, 16 присвячені релігійній темати-
ці, 4 – радянським і російським прикор-
донникам, 42 – іншим темам (балалайці, 
лідеру білих генералу П. Врангелю, пре-
зиденту США Ф.  Д.  Рузвельту, кубин-
ському революціонеру Ф. Кастро, крим-
ськотатарському письменнику С. Еміну, 
чебуреку, котам Балаклави, героям казок 
і мультфільмів). 

Обсяг статті не дає можливості роз-
глянути всі перелічені об’єкти, тому ми 

зосередимо увагу насамперед на групі 
пам’ятників неоімперської тематики. 
Першим таким пам’ятником у Криму 
став встановлений 8 серпня 2014 р. у Но-
воозерному під Євпаторією з ініціативи 
нелегітимного кримського керівництва 
пам’ятний знак кораблям, які були затоп-
лені у березні того року на вході в озеро 
Донузлав, «за возз’єднання Криму з Росі-
єю» (формулювання пропагандистсько-
го напису на табличці). У бухті була роз-
ташована Південна військово-морська 
база ВМС України. ЧФ РФ протиправ-
но блокував українські кораблі в ній 
3–27 березня 2014 р., для чого, зокрема, 
було затоплено списаний корабель до-
вжиною 180 м і кілька суден. Пам’ятний 
знак у Новоозерному являє собою неве-
лику кам’яну брилу з табличкою. Його 
було наспіх відкрито напередодні Дня 
воїнської слави Росії за участю «голови 
Держради Республіки Крим (далі – РК)» 
В. Константінова. 

Другим неоімперським пам’ятни-
ком став пам’ятний знак «на честь воз-
з’єднання Криму з Росією», відкритий 
10 вересня 2014  р. в Керчі з ініціативи 
Керченського союзу монархістів. Остан-
ніх підтримали Керченський історико-
культурний заповідник і російська вла-
да міста. До відкриття знаку підійшли 
просто – переробили напис на брилі, яка 
була встановлена у сквері ще у 2013  р. 
Тепер на ній можна прочитати слова із 
російсько-османського Кучук-Кайнар-
джийського мирного договору 1774  р. і 
«Московського договору» РФ і «Респу-
бліки Крим» 2014 р. 

У лютому 2015  р. у Євпаторії було 
відкрито пам’ятний знак старшому пра-
порщику спецпідрозділу «Беркут» єв-
паторійцю А. Федюкіну, який загинув 
на майдані Незалежності в Києві. Знак 
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спроектовано і виготовлено у місцевих 
майстернях у вигляді пробитого щита, 
каски і троянди. Він, можливо, не є нео-
імперським у прямому сенсі слова, але 
факт трагічних подій у Києві викорис-
товується Росією для спроб виправдати 
агресію проти України. 

16 березня 2015  р. перед будинком 
окупаційної адміністрації Сімферополя 
до річниці т. зв. «референдуму» відкрили 
пам’ятний знак «Наш дім – Росія» на ко-
шти спонсорів і де-факто влади міста. За 
словами «голови міськадміністрації Сім-
ферополя» Г. Бахарєва, цей пам’ятник – 
«знак вдячності захисникам Криму у пе-
ріод Російської весни». 

Використання на пам’ятниках тер-
міна «возз’єднання Криму з Росією» 
замість «анексія Росією АР Крим і Се-
вастополя» є елементом імперської но-
вомови РФ. Так само сили спеціальних 
операцій та інших військових Росії на 
початку військових дій проти України 
російська пропаганда називала «ввічли-
вими людьми». На Далекому Сході Росії, 
у Білогірську, ще у 2015 р. встановили їм 
чавунний пам’ятник у вигляді військо-
вого з котом у руках. Одна з найбільш 
анекдотично-скандальних ситуацій ви-
никла із появою на початку 2016 р. у пар-
ку «Крим в мініатюрі» Бахчисарая свого 
пам’ятника «ввічливим людям». Неоко-
вирний пластиковий російський солдат 
тримав в руках кота, притиснувши його 
до себе в районі таза. Користувачі соці-
альних мереж вибухнули коментарями 
на кшталт «окупант-зоофіл», «зелений 
чоловічок-котолюб». Пікантності си-
туації надавали слова директора парку 
«Крим в мініатюрі» В. Жиленка, що цей 
варіант пам’ятника «ввічливим людям» 
«максимально правдоподібно передає 
всю суть подій весни 2014 року»  [21]. 

У результаті керівництво парку у квіт-
ні 2016 р. «вирізало» з рук «путінського 
солдата» кота, а пізніше й зовсім замі-
нило фігуру  – тепер військовий тримає 
тварину біля грудей. 

11 червня 2016 р. до Дня Росії у Сім-
ферополі поруч із будівлею «Державної 
ради РК» відкрили пам’ятник «ввічли-
вим людям»  – бронзову скульптурну 
групу із військового, кота біля його ніг 
і дівчинки, яка тримає квіти. Над про-
пагандистським твором, який важить 
понад тонну, рік працював офіціозний 
скульптор із Москви, народний худож-
ник Росії С. Щербаков. Серед учасників 
церемонії відкриття пам’ятника були 
«постійний представник президента 
РФ у Кримському Федеральному окру-
зі» О. Белавенцев, «глава РК» С. Аксьо-
нов, священики УПЦ МП, «ополченці», 
моряки ЧФ  [19]. Цей об’єкт активно 
використовується для пропагандист-
ської обробки як населення Криму і Ро-
сії, так і іноземних політиків. Зокрема, 
його копія була передана нелегітимною 
адміністрацією Криму диктатору Сирії 
Б. Асаду. 

Більш масштабний неоімперський 
пам’ятник було відкрито в центрі Криму 
наприкінці 2016 р. Ще у лютому 2015 р. 
поруч із будівлею «Радміну РК» було за-
кладено каміння на місці пам’ятника 
«Народному ополченню всіх часів». У цій 
церемонії взяли, зокрема, участь С. Ак-
сьонов і митрополит Сімферопольський 
і Кримський УПЦ МП Лазар. Конкурс 
виграв проект кримського «ополчен-
ця», художника В.  Ключева. Скульпто-
ром став москвич С. Щербаков. У грудні 
2016 р. було відкрито майже 11-метрову 
колону з хрестом народного ополчення 
часів Кримської війни, а також зобра-
женнями ополченців різних періодів 
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історії Росії та СРСР і т. зв. «Кримської 
весни».

Влітку 2016 р. в Ялті у сквері Каліні-
на встановили арт-об’єкт «Кримський 
блек аут» у вигляді двох величезних ме-
талевих електроламп. Де-факто влада 
Ялти називає об’єкт символом подолан-
ня відключення світла в Криму у лис-
топаді 2015  р.  – навесні 2016  р. Об’єкт 
встановлено за рахунок невідомих «іні-
ціаторів», а його дизайн розробив ху-
дожник Д. Гольдербайн. 

Порівняно незначна кількість уже 
встановлених у Криму за чотири з по-
ловиною роки тимчасової окупації нео-
імперських пам’яток не мусить вводити 
в оману, оскільки деякі з пам’ятників 
перебувають у стадії розробки і будівни-
цтва. Найбільшою серед них є 70-метро-
ва стела в Керчі на в’їзді на Кримський 
міст у вигляді спарених крил і написом 
«Крим» на фоні російського триколора 
(автори проекту А. Кузнєцов і С. Щерба-
ков). До того ж абсолютна більшість уже 
збудованих пам’яток працює на концепт 
«Російського світу» і іноді прямо під-
кріп лює неоімперські ідеї.

Так, наприклад, серед 23 нових 
пам’ятників діячам і подіям історії Ро-
сійської імперії лише 3 присвячені пись-
менникам і науковцю (бюсти М.  Лер-
монтову, А.  Пушкіну і М.  Ломоносову), 
а 20  – монархам (бюст Петру  І, бюст і 
пам’ятник Катерині ІІ, бюст і пам’ятник 
Олександру ІІІ, 4 бюсти Миколі ІІ, бюст 
царевичу Олексію), військовим (бюсти 
генералам М.  Скобєлєву, О.  Суворову, 
адміралам Ф. Ушакову і Д. Сенявіну, по 
2 бюсти М.  Кутузову і Г.  Потьомкіну (з 
ініціативи влади РФ також плануєть-
ся встановлення великого пам’ятника 
останньому у Севастополі)) і військовим 
частинам (пам’ятники Новгородському 

Кирилівському полку у Судаку і Грець-
кому легіону Миколи  І у Севастопо-
лі). Наймасштабнішим об’єктом став 
пам’ятник Катерині ІІ, який вдруге від-
крили 19 серпня 2016 р. у Центральному 
парку культури і відпочинку Сімферо-
поля. Це десятиметрова багатофігурна 
композиція, попередниця якої простоя-
ла там з 1890 р. до 1921 р. Вартість від-
новлення склала понад 45  млн.  руб. 
Думка опонентів цього пам’ятника була 
окупаційною владою проігнорована. На-
томість до нього було додано «актуаль-
ний» напис: «Пам’ятник відроджено на 
честь возз’єднання Криму з Росією 2014 
року назавжди».

У найчисельнішій групі пам’ятників 
на честь діячів і подій СРСР із 33-х 
24 об’єкти присвячені періоду Другої 
світової війни. Переважно це бюсти і 
пам’ятники воїнам Радянської армії, але 
також є скандальний монумент «Вели-
кій трійці» (Лівадія, 2015), меморіальні 
комплекси в’язням концтабору «Крас-
ний» (Сімферополь, 2015), Алея Геро-
їв Радянського Союзу (Сімферополь, 
2016) і в пам’ять жертв депортації «Путь 
відродження народів Криму» (Бахчи-
сарайський район, станція «Сірень», 
перша черга споруджена у 2016 р., тер-
міни завершення будівництва кілька 
разів переносилися). Побудова части-
ни цих об’єктів була запланована ще 
до анексії Криму, в тому числі меморі-
ального комплексу на місці концтабо-
ру «Красний», окремі з них робилися 
за кошти кримських татар (розвідниці 
А.  Абденнановій). Російська окупацій-
на адміністрація проігнорувала думку 
кримських татар та інших антиста-
лінськи налаштованих сил і 19 травня 
2015  р. встановила у Лівадії десяти-
тонну бронзову скульптуру «Великій 
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трійці»  – главам держав-учасниць Ял-
тинської конференції 1945  р. Проста-
лінська спрямованість твору підкрес-
люється тим, що скульптор З. Церетелі 
зафіксував момент, коли лідери США 
і Великобританії дивляться на голову 
РНК СРСР Й. Сталіна. 

Планується, що і меморіальний 
комплекс в пам’ять жертв депортації 
«Путь відродження народів Криму» буде 
не тільки відображати події депортації 
і репатріації, а й «увічнить» указ пре-
зидента РФ про «реабілітацію народів 
Криму». Інакше кажучи, цей дорого-
вартісний об’єкт (орієнтовно близько 
500  млн.  руб.) буде працювати на міф 
про «відродження» у «російському Кри-
му» кримськотатарського народу, який 
насправді піддається дискримінації. 

Всупереч тенденціям на вільній те-
риторії України в Криму у період оку-
пації не тільки зберігають пам’ятники 
В.  Леніну, а навіть відновлюють старі. 
Так, у 2017 р. у Сімеїзі з ініціативи при-
хильників КПРФ було відновлено його 
бюст, який демонтували ще у 1993  р. У 
2017 р. відновили й пам’ятник Леніну у 
Судаку, який у жовтні 2016  р. нібито з 
хуліганських мотивів було скинуто з по-
стаменту.

Серед 16 пам’ятників на релігійну 
тематику 8 православних поклінних 
хрестів. Серед інших об’єктів лише один 
пов’язаний із кримським святим – бюст 
святителю Луці Войно-Ясинецькому 
(Керч, 2015). Решта пам’ятників присвя-
чена Сергію Радонезькому, Олександру 
Невському (каплиця і бюст у Севасто-
полі, бюсти у Старому Криму і с. Кукуш-
кіно Роздольненського району), Петру і 
Февронії Муромським (Сімферополь). 
Звертає увагу, що всі нові релігійні 
пам’ятники присвячені православним 

символам і діячам. Схоже, що окупацій-
на влада Росії цинічно намагається вико-
ристати пам’ять про шанованого святого 
ХІV ст. для спроб легітимації своїх неза-
конних дій. Так, 6 червня 2014 р. поруч 
з будівлею «Держради РК» з ініціативи 
голови Держдуми РФ С. Наришкіна було 
відкрито пам’ятник під назвою «Сергій 
Радонезький – збирач землі російської». 

Працюють на неоімперську ідею і 
три нових пам’ятних знаки про прикор-
донників, два з них мають назви «При-
кордонникам всіх поколінь» (сел. Леніно 
Ленінського району, 2016 і Білогірськ, 
2017) і пропагують російську і радян-
ську символіку, а третій присвячений 
100-річчю прикордонної служби Росії 
(сел. Первомайське Первомайського ра-
йону, 2018). У 2014–2015 рр. у Бахчисараї 
було встановлено пам’ятник прикордон-
никам, які загинули в Афганістані. 

Серед 42-х пам’ятників і скульптур 
останньої групи є 35 залізобетонних фі-
гур «Алеї російських казок» біля дитячої 
лікарні Севастополя № 5. Як не дивно, 
персонажів казок і мультфільмів також 
вдалося «політизувати». Ці скульптури 
вартістю понад 1  млн.  руб. подарував 
місту до «першої річниці возз’єднання 
Криму з Росією» підприємець із Красно-
дарського краю М.  Сердюков в рамках 
проекту «Алея Російської слави».

Він також у рамках цього проекту 
самостійно або у співпраці насамперед з 
Російським військово-історичним това-
риством (далі – РВІТ), деякими іншими 
організаціями встановив типові бюсти 
орієнтовно трьом десяткам діячів росій-
ської і радянської історії (їх точні копії 
можна знайти як у Росії, так і на окупова-
ному сході України). Не гребує загально-
російська громадсько-державна органі-
зація РВІТ на чолі з міністром культури 
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РФ В. Мединським встановлювати в Кри-
му й самостійно типові пам’ятники, як, 
наприклад, пам’ятник радянському сол-
дату у с. Чорноземне Совєтського району 
авторства Р. Ме динського. 

«Бум пам’ятникобудівництва» в 
Криму у 2014–2018 рр. супроводжувався 
не тільки проблемами з мистецько-ху-
дожньою якістю частини нових об’єктів 
чи зі строками створення деяких із них, 
анекдотичною історією із заявами «де-
путата Держдуми» Н.  Поклонської про 
мироточення бюста Миколи ІІ у Сімфе-
рополі, а й низкою інших скандалів. Най-
гучнішим, імовірно, є скандал із актив-
ним спротивом частини севастопольців 
встановленню за ініціативою В.  Путіна 
саме у їхньому місті пам’ятника «При-
миренню» червоних і білих росіян. Ідея 
такого монумента з’явилася в Росії ще 
до анексії Криму, але після неї його пла-
нували поставити у Керчі. На прохання 
Кремля вирішили будувати у Севасто-
полі 11-метрову стелу з фігурою «Бать-
ківщини-матері», білим і російським 
вояками на колінах біля неї. Місцева 
окупаційна адміністрація через спро-
тив частини севастопольців заявляла, 
що меморіал буде називатися «Єднання» 
(що не підтвердилося), і обіцяла довести 
до ладу пам’ятник радянським матросу 
і солдату. Лише у підготовку площадки 
під побудову меморіалу «Примирення» 
було вкладено близько ста мільйонів ру-
блів. Його зведенням займається РВІТ. 

Отже, якщо підсумувати, то у 2014–
2018  рр. на тимчасово окупованому 
Кримському півострові з’явилися без 
належних правових підстав понад 127 
бюстів, статуй, пам’ятних знаків, мону-
ментів, меморіальних комплексів. Ство-
рення окремих із них було заплановано 
ще до агресії Росії або є позаполітичною 

ініціативою громадськості, але більшість 
наочно втілює імперський дискурс, слу-
гує закріпленню панування Росії в Кри-
му, виправданню агресії проти Украї-
ни, нав’язуванню російської складової 
кримській історії як визначальної і про-
відної. І це при тому, що на Кримському 
півострові за останні понад 2,5 тис. ро-
ків жили представники різних цивіліза-
цій і десятків народів, а кілька етносів 
сформувалися на його території. Тоді як 
у складі Росії він перебував з перервами 
менше 170 років (1783–1917, 1920–1954), 
причому до кінця ХІХ  ст. більшість 
кримського населення складали пред-
ставники корінного кримськотатар-
ського народу, який у ХV–ХVІІІ ст. мав 
свою форму державності в Криму. Зна-
чна частина пам’ятників, які з’явилися 
під час російської окупації Криму, не має 
художньої цінності, оскільки створені 
за типовими або художньо невдалими 
проектами. Встановлення пам’ятників, 
у тому числі монументальних, продо-
вжується, і можна очікувати найближ-
чими роками збільшення їх кількості. 
Ця діяльність буде супроводжуватися 
нав’язуванням кримчанам російських 
антидемократичних стандартів в інфор-
маційній та освітній галузях, культурі та 
політиці. Отже, можна зробити прогноз 
про збереження тенденції до погіршен-
ня ситуації у соціогуманітарній сфері 
на тимчасово окупованій території АР 
Крим і м. Севастополя. 

Велика частина новозбудованих у 
цих регіонах пам’ятників відображає 
російську неоімперську ідеологію, має 
відверто антиукраїнський і антидержав-
ний характер, є конфліктогенною як для 
кримського соціуму, так і для всієї україн-
ської політичної нації. Ця ситуація стала 
результатом цілеспрямованих дій влади 
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Росії та її окупаційної адміністрації із 
розколу України, анексії її південних регі-
онів, елементом здійснення політики со-
ціокультурного дистанціювання кримчан 
від українського гуманітарного простору, 
перетворення кримського населення на 
носіїв антизахідних та антиукраїнських 
поглядів, поступової маргіналізації та 
асиміляції деяких неросійських етніч-
них спільнот. До того ж всі пам’ятники 
в Криму встановлюються без належних 
дозвільних документів легальних орга-
нів влади і самоврядування. Ініціюють ці 
процеси різні актори суспільного життя, 
але особливу активність проявляють, зо-
крема, РВІТ та підприємець із Краснодар-
ського краю М. Сердюков. 

З метою пом’якшення, а згодом і по-
долання наслідків незаконної діяльнос-
ті Росії та її окупаційної адміністрації 
на тимчасово окупованій території АР 
Крим і м. Севастополя у сфері демонта-
жу і встановлення пам’ятників, захисту 
прав і свобод громадян, сприяння від-
новленню суверенітету і територіальної 
цілісності України пропонуємо:

– Міністерству культури України 
спільно з Міністерством з питань тим-
часово окупованої території України, 
Представництвом Президента Украї-
ни в АР Крим здійснювати постійний 
моніторинг діяльності із встановлення 
пам’ятників на тимчасово окупованій 
території Криму і надавати інформацію 
правоохоронним органам України;

– Міністерству культури України 
створити структурний підрозділ для мо-
ніторингу ситуації із збереження куль-
турних цінностей і створення реєстру 
нелегально встановлених пам’ятників;

– Прокуратурі АР Крим, ГУ Націо-
нальної поліції України в АР Крим і 
м.  Севастополі, ГУ СБУ в АР Крим 

виявляти факти порушень у сфері вста-
новлення пам’ятників на тимчасово оку-
пованій території Криму та вживати за-
ходи реагування;

– органам влади України при роз-
робці стратегії і тактики із деокупації та 
реінтеграції АР Крим і м.  Севастополя 
визначити категорії незаконно встанов-
лених пам’ятників, які підлягають: 1) де-
монтажу й утилізації (на нашу думку, до 
них належать насамперед об’єкти нео-
імперського характеру), 2) музеєфікації, 
3) легалізації тощо; розробити проекти 
пам’ятників, які будуть встановлювати-
ся одразу після демонтажу нелегальних 
об’єктів;

– органам влади України включити 
у санкційні списки осіб, які беруть осо-
бливо активу участь у незаконному вста-
новленні на тимчасово окупованій тери-
торії неоімперських пам’ятників, таких, 
наприклад, як керівники РВІТ. 
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Загалом у період незалежності України в Криму у 
1991—2014 рр. було встановлено чимало різноманітних 
пам’ятників. Домінували серед них ті, що відображали ра-
дянську і російську історію, але були й ті, що відсилали 
до загальногромадянської української ідентичності, україн-
ської і кримськотатарської національної пам’яті, давнього 
минулого Криму та інших тем. Поступово, хоч і не завжди 
просто, у кримському соціумі утверджувався діалогічний 
спосіб взаємодії різних його частин і розуміння плюралі-
стичного характеру кримської історії і сьогодення, а Кри-
му — як складової України. Цей процес перервала російська 
окупація української автономії й Севастополя.
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Анотація. У статті розглянуто перспективи меморалізації теми Голодомору-геноци-
ду українського народу 1932–1933 рр. крізь призму створення музейного простору. У теоре-
тичній площині зазначена проблема має розглядатися в рамках «меморіальної парадигми» 
соціально-гуманітарного знання, Memory Studies як важливого структурного складника по-
лідисциплінарного підходу, тоді як на практиці це питання пов’язане зі створенням, функ-
ціонуванням і перспективами розвитку інноваційно-інтегративної платформи збереження 
пам’яті про Голодомор-геноцид українців, заснованій на співвідношенні й співпраці експози-
ційного, проектно-технологічного, науково-дослідного та освітнього компонентів. Взаємодія 
цих складових визначає концептуальне наповнення музею як універсуму, формує не просто 
інституцію, а музейне середовище як «живий» простір, що має потенціал до розвитку та 
володіє великою силою інформаційно-емоційного впливу.

Найбільше уваги приділено важливій ролі музею як простору меморалізації колективної 
пам’яті щодо трагічних подій, пов’язаних із Голодомором-геноцидом українського народу в 
1932–1933 рр. Над розбудовою такого простору й працює колектив Національного музею 
«Меморіал жертв Голодомору». Він виконує не тільки національну і культурно-просвітниць-
ку, але й цивілізаторську місію, поступово рухаючись у напрямку вироблення моделі організа-
ції постсучасної глобальної пам’яті.

Меморалізаційний потенціал музейного простору розглядається у тісному зв’язку з ді-
яльністю «Меморіалу жертв Голодомору» як інституції, котра спрямовує всі зусилля на все-
бічне дослідження й осмислення трагічних подій 1932–1933 рр. в українській історії, збережен-
ня і відтворення колективної пам’яті про геноцид українського народу, формуючи тим самим 
нові локальні наративи про глобальне явище світової історії. 

Ключові слова: Голодомор-геноцид; меморалізація; Memory Studies; «Меморіал жертв Го-
лодомору»; полідисциплінарний підхід; інноваційно-інтегративна платформа; колективна 
пам’ять.
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Annotation. The article describes the prospects for memorialization of the 1932–1933 Holodomor 
genocide theme in the context of museum space creation. The theoretical aspect of this problem should 
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Сьогодні ніхто вже не заперечує 
факту, що тема Голодомору-геноциду в 
українській гуманітаристиці – це багато-
аспектний об’єкт дослідження, котрий 
потребує застосування полідисциплі-
нарного підходу. Одним зі структурних 
елементів цього підходу є той, що його 
прийнято називати Memory studies, або 
«дослідження пам’яті». Йдеться про 
«меморіальну парадигму» соціально-гу-
манітарного знання, яка започаткована 
учнем Е. Дюркгайма, французьким со-
ціологом М. Гальбваксом (М. Halbwachs), 
який увів та обґрунтував поняття «ко-
лективна пам’ять» [12]. 

Активізація «досліджень пам’яті» 
(memory research) в різних сферах на-
уки припадає на 80–90-ті роки минулого 
століття, коли було запропоновано ба-
гато дотичних підходів і дефініцій, біль-
шість із яких досі залишаються пред-
метом дискусій, особливо на сторінках 
західних наукових журналів. Попри це 

основні параметри проблеми, задані 
ще у 1920–1930  рр. М.  Гальбваксом, за-
лишаються актуальними. Це передусім 
зв’язок колективної пам’яті з колек-
тивною свідомістю, із соціальним бут-
тям, що перетворює її на фактор, який 
об’єднує групу і соціум, підтримує їхню 
ідентичність  [3, c. 18]. Важливу роль у 
цьому процесі відіграє просторово-ча-
сова фіксація колективного досвіду в 
«місцях пам’яті» як певних топосах, ко-
трі творять загальний семіотичний про-
стір і окреслюють кордони, встановлю-
ючи тісний і нерозривний зв’язок між 
пам’яттю й ідентичністю. Продовжуючи 
розвивати цю думку, історик П. Нора 
у багатотомній праці «Місця пам’яті» 
звертає увагу не стільки на події мину-
лого, скільки на їхні репрезентації, які, 
окрім фізичних параметрів, мають гли-
боке символічне значення: «Історія – це 
завжди проблематична і неповна рекон-
струкція неіснуючого. Пам’ять – завжди 

be considered in the framework of “memorial paradigm” of the social studies and humanities, as well 
as “memory studies”, which constitute a very important part of the interdisciplinary approach. The 
practical aspect of this issue is related to creating, functioning, and prospects for the development of 
the innovational integrative platform for preserving the knowledge about Holodomor – the genocide 
of Ukrainians. This platform is based on the cooperation of expositional, projective and technical, 
scientific, research and educational components. Collaboration of these components defines conceptual 
filling of the museum as a universe; forms not only an institution but a museum environment as a 
“living” space, which possesses potential for development and a great informational-emotional power. 

This article draws attention mostly to an important role of a museum as a space for memorial 
embodiment of the collective memory about tragic events of Holodomor genocide of Ukrainians in 
1932–1933. National Museum “Holodomor Victims Memorial” team is working on constructing 
such kind of space. This museum carries not only national and cultural-educational mission but also 
civilizing purpose by moving towards the model for organizing (post)contemporary global memory.

The article examines memorialization potential of the museum space in close connection with 
“Holodomor Victims Memorial” work as an institution which directs all its efforts towards the 
comprehensive research and re-thinking of the tragic events of 1932–1933 in the Ukrainian history, 
preservation and reconstitution of collective memory about genocide of the Ukrainian nation, thus 
forming the new local narratives about global phenomenon of the world history.

Key words: Holodomor genocide; memorial commemoration; memory studies; Holodomor 
Victims Memorial; interdisciplinary approach; innovational integrative platform; collective memory.
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актуальний феномен, пережитий зв’я зок 
із вічним теперішнім. Історія – це репре-
зентація минулого» [14, c. 2].

Саме тому важливо звертати увагу 
не лише на історичні закономірності, 
але й на те, які предмети і речі, що ді-
йшли до нашого часу, входять в історію. 
Тому, щоб вони не зникли в мінливому 
сучасному світі, створюються різні уста-
нови  – «інститути па м’яті»  – бібліоте-
ки, архіви, банки даних, музеї, що від-
дзеркалюють ідентичність народу. Ця 
ідентичність не завжди по в’язана з ра-
дісними і позитивними моментами, по-
заяк потрібно враховувати й достатню 
кількість травматичних подій в давній 
та сучасній українській історії. На думку 
П.  Нора, одне з головних завдань поді-
бних місць  – «зупинити час, блокувати 
роботу забуття»  [14, c. 8]. Їхня місія є 
непростою, оскільки набагато легше па-
м’ятати прославлене минуле, аніж тра-
гічне і травматичне. 

У цій статті найбільше уваги приді-
лено важливій, навіть винятковій ролі 
музею як простору меморалізації ко-
лективної пам’яті у зв’язку з трагічними 
подіями, пов’язаними з Голодомором-
геноцидом українського народу в 1932–
1933 рр. Над розбудовою такого просто-
ру, власне, і працює сьогодні колектив 
Національного музею «Меморіал жертв 
Голодомору». Він виконує не тільки на-
ціональну і культурно-просвітницьку, 
але й цивілізаторську місію, поступово 
рухаючись у напрямку вироблення мо-
делі організації постсучасної глобальної 
пам’яті взагалі на кшталт «космополіти-
зації» Голокосту, що відбулася в останній 
чверті ХХ ст. [16]. 

Метою статті є розгляд меморалі-
заційного потенціалу музейного про-
стору у тісному зв’язку з діяльністю 

«Меморіалу жертв Голодомору» як ін-
ституції, котра спрямовує всі зусилля на 
всебічне дослідження і осмислення тра-
гічних подій 1932–1933 рр. в українській 
історії, збереження і відтворення колек-
тивної пам’яті про геноцид українського 
народу, формуючи тим самим нові ло-
кальні наративи про глобальне явище 
світової історії. Реалізується ця мета за 
допомогою таких завдань: по-перше, 
через осмислення меморалізаційного 
потенціалу музейного простору в сучас-
них умовах; по-друге, через окреслення 
перспектив створення універсального 
комплексного формату збереження та 
релокалізації колективної пам’яті про 
травму, завдану геноцидними діями, на 
базі Національного музею «Меморіал 
жертв Голодомору». 

Розглядаючи музей крізь призму по-
тенціалу меморалізації, досліднику по-
трібно вийти за рамки нормативного 
контексту, який у цьому випадку пред-
ставлений Законом України «Про му-
зеї та музейну справу», законом «Про 
благодійництво та благодійні органі-
зації», статтею 22 Конституції України 
«Основи законодавства України про 
культуру», і перейти до ширшого куль-
турно-історичного та світоглядно-ме-
тодологічного ракурсу. Справа в тому, 
що поглиблення практичного поля ді-
яльності розширює вектор розуміння 
ролі музею й актуалізує його суспільно-
творчий і консолідуючий потенціал. Це 
набуває належного осмислення в мне-
мологічному контексті (mnemologіe  – 
наука про соціальні механізми й інсти-
тути, які відповідають за збереження і 
поширення пам’яті [15]). 

Оздоровлення суспільства зале-
жить від місць, де живе пам’ять, оскіль-
ки, звертаючись до цих місць, окремі 
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представники соціуму переосмислюють 
себе на підставі меморалізації як узагаль-
нення досвіду минулого. При цьому ме-
моралізація не є стихійною акцією, а чіт-
ко спланованим заходом, спрямованим 
на конструювання культурної пам’яті та 
досягнення ефекту символічної репре-
зентації. 

Термін «музей» може означати як 
інститут або заклад, так і окремий сво-
єрідний простір, спроектований для 
відбору, вивчення й експонування ма-
теріальних і нематеріальних артефактів. 
Міркуючи про феномен музею, Д. Пуло 
зазначав, що розуміння природи музею 
пов’язане з тими функціями, які він ви-
конує. Президент Американської асоціа-
ції музеїв Дж. Нобл у своєму Маніфесті 
від 1970  р. виділяв принаймні п’ять та-
ких функцій: відбирати, зберігати, ви-
вчати, інтерпретувати та експонувати. 
П. ван Менш вказував на три: зберігати, 
вивчати та комунікувати [19, с. 12]. Коли 
йдеться про перспективи деморалізації, 
слід обов’язково враховувати ці аспекти, 
оскільки без них складно вести мову про 
пам’ять як про образ минулого, що, за 
словами А. Меггіла, сконструйований у 
сучасному [7, c. 115–117]. 

Якщо акцентувати увагу на Націо-
нальному музеї «Меморіал жертв Голодо-
мору», то він є інноваційно-інтегратив-
ною платформою збереження пам’яті 
про Голодомор-геноцид українського на-
роду, який поєднує експозиційний, проек-
тнно-технологічний, науково-дослідний 
та освітній компоненти. Взаємодія цих 
складових визначає концептуальне на-
повнення музею як універсуму, формує 
не просто інституцію, а музейне середо-
вище як «живий» простір, що має потен-
ціал до розвитку та володіє великою си-
лою інформаційно-емоційного впливу. 

Розглянемо ці компоненти на прикладі 
діяльності музею. 

1. Музейні експозиції. Те, без чого 
не обходиться жоден музей, і те, що є 
основою його філософії,  – це музейний 
предмет, осмислений та інтерпретова-
ний в рамках музейної експозиції. Це дає 
змогу відвідувачеві не тільки сприйняти 
світ крізь призму досвіду минулих по-
колінь і культур, але й, завдяки контек-
сту експозиційного показу, сформувати 
практичні навички та поведінку  [13, 
c.  156]. Саме тому експозиція є ключо-
вим елементом музейного простору, тим 
більше, що її сприйняття потребує заді-
яння психологічного механізму мемо-
ралізації. Останній, на думку А. Їлмаза, 
спрацьовує тоді, коли існує пряме дено-
тативне співвідношення між предметом 
і пам’ятною історичною подією в межах 
меморіалу. Інтерпретуючи його підхід, 
варто зазначити, що музейний простір 
реалізує меморалізаційний потенціал 
тоді, коли існує відповідність між трьо-
ма компонентами меморіалу: предметом 
або зображенням, локусом і реляцією 
зображення-локус [20, с. 277]. 

Це забезпечує необхідну символіч-
ну комунікацію крізь час, хоча й у лока-
лізованому просторі, адже, за словами 
Ю. Ромедера, експозиція є системою сен-
сів, що увібрала в себе музейні предме-
ти  – знаки  [10, c. 6]. На сучасному ета-
пі, якщо говорити про комунікаційний 
аспект, і тут варто погодитися з Е.  Ху-
пер-Грінхілл  [18], важливими, окрім 
технологій, є також обумовленість і вза-
ємозбагачувальний ефект від інтеракції 
співробітників та відвідувачів. Це ство-
рює підстави для того, що канадський 
музеєзнавець А. Вієл називає концепці-
єю діалогічного музею, яка ґрунтується 
на новій функціональній інтерференції, 
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коли відвідувач перетворюється на дійо-
ву особу на економічній і соціокультур-
ній платформах [17, с. 57–58]. 

Таким чином, музейний предмет 
як першоелемент музейного простору 
на феноменологічному рівні інформує 
і репрезентує, транслюючи основні се-
мантичні складові (значення і сенс), 
пов’язані з атрактивністю та експресив-
ністю, із властивостями, що надають 
певного забарвлення поняттю, яке діє на 
відчуття, почуття і бажання людини [1, 
c. 37]. Так, музейний простір творить се-
мантику, а через неї  – образи, коли ко-
жен відвідувач залежно від своїх можли-
востей актуалізує інший, власний, сенс, 
створюючи його на базі інформації, 
що міститься в художньо-просторовій 
композиції. Відбувається осмислення, 
прийняття й інтерпретація кожним від-
відувачем культурних кодів, дія яких на 
психіку буде сильнішою у представни-
ків тієї культурної парадигми, з якою 
пов’язана історія, репрезентована в екс-
позиційно-виставкових формах. 

Якщо переносити цю логіку на ро-
боту «Меморіалу жертв Голодомору», 
то музей активно працює в цьому пла-
ні. Варто хоча б згадати проект «Голодна 
симфонія» у співпраці з поетесою Л. Пе-
регудою  і фотографом К.  Пілявською; 
виставку «Розірване коло» за підтрим-
ки Музею книги і друкарства України 
та Національної історичної бібліотеки 
України; виставку «Нас вбивали, бо ми 
українці»; реалізацію експерименталь-
ного мистецького проекту С. Нестерук 
«Рецепти хліба», основою якого стала 
серія анімаційних сюжетів з теми Голо-
домору; виставку картин італійського 
художника Сабатіно Шиа «Геноцид укра-
їнців», у яких розкрито трагічні події тих 
років в алегоричній формі персонажів, 

які символізують сталінський режим, та 
ще багато інших заходів. 

2. Інтерактивні технології. Зазна-
чивши, що музей є майданчиком для 
експонування, слід усвідомити, що цей 
майданчик змушений адаптуватися до 
нових умов ХХІ  ст., не відмовляючись 
від однієї зі своїх найважливіших функ-
цій  – консолідації історичних докумен-
тів і пам’яток. Сьогодні музей продовжує 
відігравати важливу роль у збереженні 
культурно-історичної спадщини, а у ви-
падку з «Меморіалом жертв Голодомо-
ру»  – у збереженні пам’яті про понад 7 
мільйонів жертв злочинного більшо-
вицького режиму, формуючи у молодо-
го покоління відчуття важливості цього 
збереження з метою запобігання повто-
ренню подібного у майбутньому. 

Але жоден музей нині не може пе-
ребувати осторонь трансформаційного 
потенціалу теперішнього соціокультур-
ного простору, бажаючи привабити су-
часного відвідувача. Він має візуалізу-
вати кінцевий матеріал у такий спосіб, 
щоб той відповідав новітній ситуації. 
Розвиток інформаційно-комп’ютерних 
технологій лише сприяє цьому, особливо 
коли йдеться про створення віртуально-
го простору за підтримки комп’ютерних 
технологій, а саме про поєднання прийо-
мів і інструментів, які дають можливість 
створити об’ємні предмети і об’єкти за 
допомогою форми і кольору, тобто є не-
матеріальними і віртуальними. Виникає 
«доповнена реальність», яка проектуєть-
ся за допомогою спеціальних програм 
для 3D-моделювання [9, с. 55–56]. 

З цим пов’язана і зміна старої схеми 
комунікації, коли відвідувач є пасив-
ним реципієнтом «німих» експонатів. 
Сучасний музей має не лише зосере-
дитися на комплексному впровадженні 
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інтерактивних вистав, інсталяцій, засто-
суванні мультимедійних засобів і твор-
чих новацій у візуалізації експонатів, 
але й замінити стару схему-монолог, в 
рамках якої відвідувач самостійно чи-
тає коментарі до експонатів, на нову  – 
діалогічну, що передбачає активне за-
охочення і включення відвідувача до 
діалогу, дискусії. Такий підхід сьогодні 
є доволі поширеним серед багатьох за-
хідних фахівців, які працюють у сфері 
брендування. Наприклад, керівник від-
ділу new Business англійської компанії 
Jane Wentworth Associates Дж. Марш на-
голошує на тому, що музеям потрібно 
відмовитися від моделі «великої церк-
ви», коли відвідувач розглядає об’єкти 
у великому будинку. Якщо проект хоче 
бути успішним, він повинен переорієн-
туватися на діалог [5]. Останній у нових 
реаліях може бути досягнутий за допо-
могою використання електронних медіа, 
а також ефектних рішень у сфері візуалі-
зації музейних експонатів. Цікавим при-
кладом, зокрема, для розвитку концепції 
«Меморіалу жертв Голодомору», є досвід 
комплексу «Яд Вашем», що включає 29 
будівель і меморіалів, а ще демонструє 
«сучасні візуальні стратегії, пов’язані… 
з інтерактивним інтернет-простором, 
які впливають на комунікативний і екс-
позиційний простір музею» [4, c. 298]. 

3. Науково-дослідний інститут. 
Коли йдеться про науково-дослідну ро-
боту в меморіально-музейних комплек-
сах на кшталт тих, що присвячені темі 
Голодомору-геноциду українського на-
роду, то вона має бути ширшою за ті 
напрямки дослідницької діяльності, які 
зазвичай виокремлюють музеєзнавці. 
Окрім розробки наукової концепції, ви-
вчення предметів і колекцій, наукового 
проектування експозицій і виставок, 

розвідок у галузі музейної комунікації, 
має відбуватися планомірна наукова 
робота на полідисциплінарних засадах, 
спрямована на вивчення комплексу пи-
тань, пов’язаних із пізнанням та осмис-
ленням трагічних подій 1932–1933  рр. 
на засадах принципів об’єктивності та 
системності, а також відповідно до ви-
мог часу. 

За участю Національного музею 
«Меморіал жертв Голодомору» вже про-
водяться міжнародні науково-практичні 
конференції  [6; 8], утім на часі є запуск 
в роботу Інституту дослідження Голо-
домору на базі меморіально-музейного 
комплексу, який працюватиме у руслі 
розширення методологічного ракурсу в 
полідисциплінарному напрямку. Одним 
із пріоритетних напрямів роботи на-
уково-дослідного інституту буде спроба 
комплексного осмислення Голодомору-
геноциду українського народу на засадах 
міждисциплінарної співпраці історіо-
графії, історіософії, демографії, етногра-
фії, культурології, психології, соціології, 
долучення Memory studies, Genocide 
studies та радянології (sovietology), 
trauma studies та інших галузей. 

4. Освітні проекти. У своїй праці 
«Загальна музеологія» Ф. Вайдахер на-
голошував на тому, що музей як простір 
інтерпретації експонованих автентич-
них об’єктів є не лише місцем здобуття 
знання, а й місцем розуміння. Попри те, 
що музей здійснює освіту не пріоритет-
но, як, наприклад, школи чи заклади ви-
щої освіти, а тільки уможливлює її, не 
виключена можливість, що за допомо-
гою музейного простору можна стави-
ти і реалізовувати педагогічні завдання. 
З-поміж них ключовими є стимулюван-
ня сили уяви відвідувача і розвиток його 
чуттєвої свідомості [2, c. 180–188]. 
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Не лише на це, але й на пізнання 
спрямовані освітні проекти «Меморіалу 
жертв Голодомору». Це й інтегративний 
урок «Геноцид  – що це?» для 9–11 кла-
сів, що має навчити мислити критично 
і формувати особисте ставлення до тра-
гічних подій 1932–1933  рр.; і екскурсія 
«Голодомор: голоси свідків» для 8–11 
класів; і майстер-клас «Не дамо згасити 
свічу пам’яті» та інтерактивне заняття 
«Як розрізняти фейки і правду у ЗМІ» 
для 10–11 класів; і інтерактивні уроки 
«Голодомор: зернята надії для дітей 6–10 
років» та «Голодомор: залишатися люди-
ною» (для 5–7 класів) та багато інших за-
ходів. 

Таким чином, підсумовуючи, по-
трібно відзначити, що питання щодо 
перспектив меморалізації теми Голодо-
мору-геноциду українського народу в 
1932–1933 рр. у межах створення відпо-
відного музейного простору має розгля-
датися, по-перше, в теоретичній площині 
в рамках «меморіальної парадигми» со-
ціально-гуманітарного знання, Memory 
studies, або «дослідження пам’яті», як 
вагомого структурного складника по-
лідисциплінарного підходу; по-друге, в 
практичному зрізі це питання пов’язане 
зі створенням, функціонуванням і пер-
спективами розвитку інноваційно-ін-
тегративної платформи збереження 
пам’яті про Голодомор-геноцид укра-
їнців, що базується на співвідношенні 
і співпраці експозиційного, проектно-
технологічного, науково-дослідного та 
освітнього компонентів. Національний 
музей «Меморіал жертв Голодомору» 
і є саме тією платформою, що інтегрує 
підходи і потенціал багатьох напрямів у 
спробі створити ефективний механізм 
меморалізації як комплексний формат 
збереження і релокалізації колективної 

пам’яті про травму українців, завдану їм 
геноцидними діями, що є локальним на-
ративом світової історії. 
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Сьогодні ніхто вже не заперечує факту, що тема Голо-
домору-геноциду в українській гуманітаристиці — це багато-
аспектний об’єкт дослідження, котрий потребує застосу-
вання полідисциплінарного підходу. Одним зі структурних 
елементів цього підходу є той, що його прийнято називати 
Memory Studies, або «дослідження пам’яті». Йдеться про 
«меморіальну парадигму» соціально-гуманітарного знання, 
яка започаткована учнем Е. Дюркгайма, французьким со-
ціологом М. Гальбваксом (М. Halbwachs), який увів та об-
ґрунтував поняття «колективна пам’ять».
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Анотація. Поразка підтримуваних Росією політичних сил під час президентської кампа-
нії 2004 р. та масова мобілізація українських громадян на захист демократії, європейського 
вибору та суверенності держави змусила Кремль перейти у Донецькому краї до більш жор-
сткого сценарію реалізації своєї політики. Вибір на користь агресивних стратегій був зу-
мовлений також і тим, що події Помаранчевої революції змусили російських імперіалістів 
переконатися: сподівання на появу в Донецькій та Луганській областях хоча б якоюсь мірою 
дієвого сепаратистського руху будуть мати шанс на реалізацію тільки за умови, коли проро-
сійські групи фінансуватимуться безпосередньо Кремлем та спиратимуться на його органі-
заційно-політичну підтримку. Із цією метою у 2005 р. було створене повністю підконтрольне 
російським спецслужбам т. зв. «Общественное движение «Донецкая республика», яке «спеціа-
лізувалося» на галасливих антиукраїнських провокаціях, подібних до фейкового проголошення 
у лютому 2009 р. т. зв. «независимости Донецка»: не випадковим бачиться той факт, що 
у терористичній «ДНР» саме «Донецкая республика» стала правлячою політичною групою.

Ідеологічною парадигмою, покликаною як легітимізувати російський вплив у регіоні, так 
і забезпечити всевладдя в шахтарському краї кримінально-олігархічного керівництва Партії 
регіонів, стала концепція «донецької ідентичності», згідно з якою інтереси мешканців Донеч-
чини цілковито протилежні інтересам галичан та наддніпрянців. Засадниче заперечення ідеї 
соборності України стало найважливішим методом маніпулювання свідомістю донеччан.

Активісти українських громадсько-політичних та культуро-просвітницьких органі-
зацій, правозахисники, члени незалежних профспілок упродовж 2005 – 2013 рр. доклали на 
Донеччині великих зусиль для поборювання впливів Кремля та його сателітів, одначе їхні 
зусилля не знаходили належної підтримки у владних кабінетах Києва. 

Ключові слова: ідентичність; імперіалізм; «гібридна війна»; маніпулятивні технології; 
кримінальні структури; культурно-освітній простір; громадські організації.
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Annotation. The defeat encountered by the political powers supported by Russia during the 
presidential campaign in 2004, as well as the mass mobilization of the Ukrainian citizens for the defense 
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Події 2003–2004  рр., знаковані у за-
гальнонаціональному вимірі таким 
масштабного характеру феноменом, як 
Помаранчева революція, окреслилися 
для української Донеччини своєрідним 
Рубіконом: кримінально-олігархічні кла-
ни регіону та підконтрольні їм проросій-
ські партії та рухи, з одного боку, а з дру-
гого  – українські громадсько-політичні 
та культурно-просвітні об’єднання, пра-
возахисні та екологічні групи, незалежні 
профспілки відтоді почали чітко усві-
домлювати, що за цей прикордонний 
регіон вестиметься найжорстокіша бо-
ротьба. І простором найінтенсивнішого 
протистояння, головним «полем битви» 
стане свідомість мешканців Донецької 
та Луганської областей, які опинилися 
перед дилемою: ототожнювати свій край 
і себе з орієнтованим на європейські 
цінності політико-культурним масивом 
українства або й далі пасивно спосте-
рігати, як їхня ідентичність лишається 

заручником фінансово-економічних ін-
тересів місцевого криміналітету та гео-
політичних «ігор» Кремля. Енергетика 
пробудженого Майданом громадянсько-
го суспільства, здавалося, давала твер-
ді підстави вірити, що замість Донбасу 
нелегальних копанок, кримінальних 
війн та імперських геополітичних про-
вокацій постане інший Донбас  – край 
українського національного відроджен-
ня, потужних громадянських ініціатив, 
незалежного робітничого руху. При-
кметно, що роль ініціатора таких змін 
взяла на себе національно свідома інте-
лігенція краю. Першою після перемоги 
Помаранчевої революції справді репре-
зентативною акцією у цьому напрямі 
стало проведення у Донецьку 28.06  – 
01.07.2005 р. ІV Міжнародного конгресу 
україністів, у якому взяло участь понад 
600 науковців з 21 країни світу [25]. На 
пленарному засіданні з програмовою до-
повіддю «Донецька складова української 

of democracy, the European choice, and state sovereignty, made the Kremlin proceed to a more cruel 
scenario for implementing its policy in Donetsk region. The choice in favor of the aggressive strategies 
was also caused by the fact that the events of the Orange Revolution convinced Russian imperialists in 
the following: the hope for the appearance of at least somewhat active separatist movement in Donetsk 
and Luhansk regions could be fulfilled only through the financing of the pro-Russian groups directly by 
the Kremlin and its administrative-political support. For this purpose, the so-called “‘Dontesk Republic’ 
Community Movement”, fully controlled by Russian secret services and specializing in loud anti-
Ukrainian provocations, similar to the fake declaration of the so-called “independence of Donetsk” in 
February 2009, was founded. It does not seem to be a coincidence that “Donetsk Republic” became the 
leading political force in the terroristic “DPR”.

The concept of the “Donetsk identity”, according to which interests of Donetsk residents fully 
contradict with those of Galicia and Dnieper Ukraine, has become an ideological paradigm, aimed 
to legitimate Russian influence in the region, as well as to provide the criminal-oligarch leadership 
of the Party of Regions with the absolute power on the land of miners. The fundamental denial of the 
Ukrainian unity idea has become a key method for manipulating the consciousness of the local people.

During 2005–2013, activists of the Ukrainian NGOs, political, cultural, and educational 
establishments, human rights advocates, members of the independent trade unions have made a great 
contribution to overcoming the influence of the Kremlin and its satellites in Donetsk region; however, 
their effort has not received respective support from Kyiv authorities.

Key words: identity; imperialism; “hybrid warfare”; manipulative technologies; criminal structures; 
cultural and educational space; NGOs.
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культури» виступив І.  Дзюба («Донеч-
чина як об’єкт суспільних і культурних 
проектів української інтелігенції; До-
неччина як тема української літератури 
й мистецтва; Донеччина як суб’єкт укра-
їнського культурного життя чи генера-
тор культурних ініціатив» [13, с. 18]) – у 
системі аналітичних координат класика 
нашої гуманітаристики східний терен 
України поставав не маргінесом націо-
нального історико-культурного просто-
ру, а його багато в чому визначальною 
складовою. Виступи й обговорення на 
111 секційних тематичних засіданнях та 
15 круглих столах Міжнародного кон-
гресу окреслили програму аналітичного 
осмислення Донецької та Луганської об-
ластей як краю специфічно-українського 
і разом із тим запропонували ефективні 
механізми уреальнення тут української 
«присутності». 

Вчені Донеччини збагачують укра-
їнську науку низкою важливих праць, 
серед яких своєю ґрунтовністю і широ-
ким дискурсивним засягом вирізняється 
колективна монографія «Постаті»  [30], 
вихід у світ якої ініціював Український 
культурологічний центр у форматі ре-
алізації проекту «Культурне обличчя 
Донбасу». 27 її нарисів-статей пропо-
нують українське «прочитання» життя 
і творчості визначних для краю поста-
тей – і не лише тих, які традиційно вва-
жалися приналежними до українського 
культурного простору, а й тих, які узви-
чаєно зараховувалися до персоналій 
тільки «русских» чи «советских»: Є. Ко-
валевського, С. Прокоф’єва, А. Куїнджі, 
М. Корфа, М. Петренка, О. Алчевського, 
М.Чернявського, М. Шаповала, В. Сосю-
ри, М. Руденка, А. Солов’яненка, О. Ти-
хого, С. Бубки, В. Стуса, В. Голобородька, 
Е. Андієвської та ін. 

Саме після Помаранчевої революції 
патріоти починають активно обстоюва-
ти «право на життя» українських куль-
турно-просвітницьких установ, батьки 
україномовних дітей виходять на про-
тести проти закриття тих нечисленних 
українських шкіл, які ще лишилися у 
краї (характеристичною тут була ре-
акція громадськості на ситуацію, яка 
склалася у лютому 2011 р. із донецькою 
школою № 136 [14] чи у березні 2012 р. 
із донецькою школою № 111 [41]: шерег 
таких прикладів вільно продовжувати). 
Пожвавлюються й екологічні рухи: у 
листопаді 2012 р. у, здавалося б, повніс-
тю політично підконтрольному «регіо-
налам» Маріуполі відбувся найбільший 
за всю історію міста екологічний мітинг, 
на якому мешканці рішуче протесту-
вали проти природоруйнівних методів 
«господарювання» (протягом 2011  р. у 
Маріуполі було зафіксовано 188 днів, 
упродовж яких медики не рекоменду-
вали мешканцям виходити на вулицю з 
огляду на величезну концентрацію у по-
вітрі сажі та попелу [24]).

Своєрідним «маркером» такого націо-
нального і громадського пробудження 
шахтарського краю окреслилася драма-
тична історія із громадською ініціативою 
присвоєння Донецькому національному 
університету імені Василя Стуса, який у 
1954–1959 рр. навчався у ньому на істо-
рико-філологічному факультеті (у 2001 р. 
громадськість домоглася встановлення 
на корпусі університету меморіальної 
дошки-барельєфа великому українсько-
му поетові  – її у 2015  р. по-варварськи 
знищили російські терористи [15]). «Ру-
шієм» цієї ініціативи стала громадська 
організація «Поштовх», лідером якої був 
історик та громадський активіст (нато-
ді  – студент Донецького національного 
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університету) Ю.  Матущак; 2014  р. як 
боєць української армії він загинув під 
Іловайськом, посмертно нагороджений 
орденом «За мужність» ІІІ ступеня  [36]. 
Починаючи з грудня 2008 р., студенти з 
великим успіхом розгорнули кампанію зі 
збору підписів на підтримку цієї ідеї, іні-
ціативу підтримав і тогочасний міністр 
освіти І. Вакарчук. Донецька владна «елі-
та» сприйняла це як пряме «оголошення 
війни»: тодішній «губернатор» Донеч-
чини А.  Близнюк пафосно застерігав: 
«Люди добрі, схаменіться! Не потрібно 
робити протистояння у суспільстві, а тут 
цього більше, ніж здорового глузду» [21]; 
майбутній «міністр інформації і комуні-
кації» терористичної ДНР, а в той час  – 
керівник наближеної до «регіоналів» 
організації «Союз молодежи Донбасса» 
А.  Хряков організовував проплачені мі-
тинги, аби зупинити перейменування; 
на спеціально зорганізованій владою 
«студентській конференції  ДОННУ» на-
ближеними до ректора особами укра-
їнського поета було звинувачено «у…
антисемітизмі, русофобії і нелюбові до 
Донбасу»  [20]. Апофеозом протистоян-
ня стали виклики студентів-активістів 
до міліції м.  Донецька: їх допитували 
за підозрою у вчиненні кримінального 
злочину. Один із допитаних так описав 
це спілкування із «правоохоронцями»: 
«Коли ми йому [слідчому. – О. Х.] сказа-
ли, що ми готові навіть ще раз поставити 
підпис за надання Донецькому націо-
нальному імені Василя Стуса, він заявив, 
що Стус – це те саме, що і Остап Бандера 
(збережено пряму мову слідчого), і Гіт-
лер. Він повідомив, що ректор Донецько-
го національного університету є проти 
ідеї надання імені Василя Стуса, і це є го-
ловним. В свою чергу він запропонував 
надати університету ім’я Володимира 

Путіна»  [20]. Ім’я Василя Стуса Доне-
цькому національному університету 
було надано лише 2016 р. – уже у Вінниці, 
куди він тимчасово (до закінчення росій-
ської окупації м. Донецька) переніс свою 
роботу.

У який же спосіб т. зв. «владна еліта» 
Донеччини (яка формувалася на основі 
поєднання очолюваних В. Януковичем 
вихідців із радянського «партхозакти-
ва» та «кримінального призову 90-х») 
відповідала на ці виклики? Узагальнив-
ши, можна сконстатувати, що її страте-
гія реалізувалася у розгортанні трьох 
структурних напрямних: а) економічної; 
б) політико-культурної (важливо відзна-
чити, що у Донецькому регіоні ці тоталь-
ності належить розглядати не стільки у 
їхній «дифузності», як у нерозривному 
поєднанні: політична та культурна ло-
яльності тут виразно синхронізувалися); 
в) конструктивно-ментальної (йдеться 
про ту ж таки «донецьку ідентичність» 
як форму «конструювання антагонізму» 
і через відповідні соціальні технології – 
забезпечення легітимності панування 
місцевих владоможців: донецькими бо-
сами ще від часів Помаранчевої револю-
ції цей політтехнологічний прийом вва-
жався за особливо ефективний). Кожна 
із цих структурних напрямних потребує 
окремішнього розгляду.

Слід відзначити, що в аспекті еконо-
мічному ситуація в Донецькій та Луган-
ській областях у період 2004  – 2013  рр. 
анітрохи не виходила за регістри того 
«кримінального консенсусу», який 
склався в регіоні, починаючи з другої 
половини 90-х років XX  ст. Старі  – ще 
з радянських, а в багатьох випадках на-
віть і зі сталінських часів – основні фон-
ди, енерговитратні й жахливо «брудні» в 
аспекті природоохоронному, лишалися 
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основою «технологічних ліній» на під-
приємствах Донеччини: їхні власники 
не думали ні про модернізацію, ні про 
інновації, а мали на меті лише одне  – 
швидкий і якнайбільший прибуток. 
Отримані в такий спосіб кошти вико-
ристовувалися на придбання «статусних 
речей» (елітна зарубіжна нерухомість, 
яхти, автомобілі преміум-класу), підкуп 
журналістів та придбання телеканалів, 
хабарі чиновникам і на утримання при-
ватних кримінальних «армій», які висту-
пали як «силовий ресурс» для утриман-
ня влади на підконтрольних територіях. 
Звичайно, олігархічний тип капіталізму, 
який панував в Україні за часів і Л. Куч-
ми, і В.  Ющенка, і В.  Януковича, всюди 
спирався на корупцію та зневагу до за-
кону, але такого рівня безправ’я про-
стих громадян і всевладдя чиновників та 
кримінальників, яке було на Донеччині, 
не спостерігалося більше у жодному з 
українських регіонів. Відомий на Лу-
ганщині науковець і громадський акти-
віст І.  Магрицька, аналізуючи у червні 
2008  р. той рукотворний простір «соці-
ального небуття», який витворила у краї 
його жадібна й корумпована «еліта», за-
значала: «За офіційною загальноукраїн-
ською статистикою, Луганська область 
має найвищий показник бідності й най-
нижчий рівень соціальної захищеності 
свого населення. Вона є лідером щодо 
захворюваності на туберкульоз, алко-
голізм і наркоманію. Так багато бомжів, 
як у Луганську, я не бачила більше ніде. 
Тут найвища смертність і найменша на-
роджуваність в Україні» [22].

Політико-культурна напрямна за-
гальної стратегії збереження донецьким 
істеблішментом своєї владної монополії 
у краї спиралася на поєднання кількох 
ключових інтенцій. Найперше – йшлося 

про системне закріплення за номенкла-
турно-кримінальною «елітою» владного 
ресурсу (із цим була пов’язана і необхід-
ність зміцнення внутрішньої сконсолі-
дованості т. зв. «донецьких»). Оскільки 
групи, підконтрольні В.  Януковичу та 
Р.  Ахметову, обрали за свою політичну 
репрезентацію Партію регіонів (вона, 
як пізніше скаже один із її лідерів, мала 
перетворитися на «железобетонный мо-
нолит»  [31]), перед керівництвом «ре-
гіоналів» відразу ж постало питання 
про те, в який спосіб відтепер діятиме 
в нових умовах на Донеччині Компар-
тія України. Досі вона традиційно мала 
там найміцніші позиції: впродовж 90-х 
виборці Донбасу регулярно надсилали 
до Верховної Ради численні «загони» де-
путатів-комуністів (через що цей терен 
навіть називали «Червоним Донбасом»), 
та й жодних принципового характеру 
розбіжностей між квазіідеологіями ПР 
та КПУ також не спостерігалося (про-
російська орієнтація, прорадянська 
ностальгія, патерналістські домінанти і 
заперечення європейського ідеалу «гро-
мадянської людини» були спільними 
для обох цих політичних структур: до-
слідники під цим оглядом відзначають 
«високу кореляцію між ідентичностями 
прихильників КПУ і ПР» [38, с. 70]). Од-
наче, починаючи з 2003–2004 рр., «регіо-
нали» прагнули довести всім і кожному, 
що відтепер повнота влади в Донецькій 
та Луганській областях належить лише 
їм: виборчі кампанії 2006–2012 рр. (тра-
диційно вони на Донеччині відбувалися 
під повним контролем влади) це пере-
конливо засвідчили. Симптоматично, 
що під час позачергових парламентських 
виборів 2007 р. КПУ в Донецькій області 
посіла тільки 3-тє місце, а в Луганській 
області – 2-ге [3, с. 132] (на 1-му незмінно 
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мала перебувати Партія регіонів). Ліде-
рам КПУ на Донеччині дали чітко зро-
зуміти  – відтепер вони будуть тільки 
«молодшими партнерами» «регіоналів» і 
самостійної ролі не відіграватимуть. 

Прагненням зміцнити свою владу 
було зумовлене і налагодження тісних 
контактів із єдиним на Донеччині ре-
альним союзником «регіоналів»  – цер-
ковними структурами Московського па-
тріархату. УПЦ МП на Донеччині були 
створені більш ніж сприятливі умови 
для розвитку: якщо 1991 р. у регіоні ді-
яло 145 парафій Московського патрі-
архату, то у 2006  р. їх було вже 837, а в 
2011 р. – 1055 [27, с. 15] (УПЦ Київсько-
го патріархату, «позбавлена підтримки 
з боку держави й ідеологічно зацькова-
на місцевими елітами»  [27, с.  15], мала 
тут не до порівняння меншу кількість 
парафій: у 2006  р. їх було 103, у 2009  р. 
їх число скоротилося до 99  [27, с.  15]). 
Функціонери Московського патріархату 
не лишалися «у боргу» перед місцевими 
босами, багато з яких отримали відпо-
відні церковні нагороди: наприклад, у 
2010  р. Московський патріарх Кирило 
нагородив В. Януковича орденом Сергія 
Радонєжського  [9, с.  149]. Численні у ті 
роки візити Кирила на Донеччину кож-
ного разу перетворювалися на своєрід-
ний апофеоз клерикально-номенклатур-
ного єднання, позначений помпезністю і 
офіціозною гігантоманією. І. Магрицька 
під цим оглядом так описувала у 2011 р. 
один із таких візитів: «Кирило цього 
року відвідав Україну вже вчетверте. 
Тепер він побував у Луганську, офіцій-
но – з нагоди 20-річчя Луганської єпар-
хії. Зі своїм пастирським словом очіль-
ник РПЦ звернувся до луганців двічі. 
Спочатку  – у Свято-Володимирському 
кафедральному соборі, де митрополит 

Луганський і Алчевський Іоанікій назвав 
його «ангелом Руської (?) православної 
церкви». А потім – на Театральній пло-
щі, яка може вмістити найбільшу кіль-
кість людей у місті…» [23].

І, звичайно ж, політико-культурна 
напрямна стратегії «донецьких босів» 
не могла не спиратися на українофобію. 
Відтепер уже – засадничу, бо події Пома-
ранчевої революції змусили їх перекона-
тися, що саме українське культурно-по-
літичне поле (національно зорієнтовані 
культурно-освітні рухи, громадські іні-
ціативи, партії та об’єднання патріо-
тичного спрямування)  – то соціальний 
простір для консолідації тих сил, які на 
Донеччині єдиними могли протистояти 
кримінальній диктатурі. Якщо до рубежу 
2003  – 2004  рр. українська ідентичність 
для «власників» шахтарського краю була 
з’явою небажаною, то після нього вона 
усвідомлюється ними вже як щось для 
себе відверто вороже, шкідливе, під-
ривне, тож навіть цілковито аполітичні 
українські культурницькі ініціативи в 
Донецькому краї починають сприйма-
тися як прямий замах на владу «регіо-
налів». Агресивно-проросійський курс 
ПР закріплюється організаційно – це дає 
можливість групі Ахметова–Януковича 
шантажувати Київ підтримкою Крем-
ля: «Донецькі функціонери встановили 
тісні зв’язки з російськими політиками 
та своїми регіональними «діаспорами» 
в Москві і Санкт-Петербурзі, а в 2005 р. 
започаткували й тісну співпрацю партії 
«Регіони України» з «Єдиною Росією» 
(офіційна пропутінська партія в РФ.  – 
О.  Х.). Натомість луганські політики 
зголосилися навіть на підключення об-
ласті до аморфної асоціації «Північний 
Кавказ», куди, крім суб’єктів Російської 
Федерації, входили Південна Осетія, 
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Придністров’я і Крим, тобто потенційно 
сепаратистські регіони Грузії, Молдови 
та України» [27, с. 13 – 14]. У регіональних 
медіа Донбасу культивується підкресле-
на українофобія: через ці «канали» на-
селенню повсякчас нав’язується думка, 
що «нормальный человек» у принципі 
не може бути україномовним: «Тот, кто 
говорит по-украински, в здешнем по-
нимании в лучшем случае юродивый, 
а чаще  – почитатель УПА, Бандеры и 
НАТО»  [16],  – констатував 2008  р. у 
статті «Донецкий синдром. Или почему 
дончане голосуют за «донецких» журна-
ліст В.  Дубнов. Політика «регіоналів» в 
інформаційній та освітній царинах була 
спрямована на формування саме подіб-
ного характеру «настроїв» серед насе-
лення регіону. Прикметно, що станом 
на 2008 р. у Луганській області не вида-
валося жодної обласної україномовної 
газети  [23] (у Донецькій області справа 
виглядала трохи краще: із зареєстрова-
них станом на 1 червня 2005  р. управ-
лінням у справах преси та інформації 
Донецької облдержадміністрації 1012 
друкованих періодичних видань місце-
вої сфери розповсюдження було навіть 
18 формально україномовних [28, с. 93]). 
Ситуація з електронними ЗМІ вигляда-
ла аналогічно: як свідчили соціологічні 
опитування, саме на мешканців сходу та 
півдня України припадало 60% аудито-
рії глядачів політичних новин основних 
проросійських телеканалів  – «Інтера» 
та «України», у той час як серед тих, 
хто жив на Галичині, таких було тільки 
10–15% [3, с. 136]. Провідною темою під-
контрольних владі ЗМІ Донеччини у цей 
час постає необхідність якнайшвидшої 
«федералізації» України: повсякчас під-
креслюється, що культурно-цивілізацій-
ні відмінності між Сходом та Заходом 

країни настільки значні й непереборні, 
що тільки «федерація» (очевидно, що та-
кого характеру медійна кампанія коор-
динувалася Кремлем) збереже Україну в 
існуючих кордонах [28, с. 98–99]). Поси-
люється тотальна «облога» україномов-
ного та україноцентричного сегментів 
освіти: кожен український клас на До-
неччині «регіонали» розглядають як по-
тенційне «вогнище опору» і знищують 
за першої ж нагоди під будь-яким при-
водом (найчастіше таким приводом була 
«оптимізація фінансів»).

Російська мова була об’єктом під-
кресленої прихильності «регіоналів». На 
теренах тотальної  – і примусової!  – ру-
сифікації контрольовані «регіоналами» 
міськради та облради починають ухва-
лювати рішення про «защиту русского 
языка»: у травні 2008 р. XІX сесія Доне-
цької міськради ухвалює обов’язкову до 
виконання «Национальную программу 
развития русского языка и культуры в 
Донецкой области на 2008–2010 гг.» [28, 
с.  93–94]. Цілковито «регіональна» Лу-
ганська облрада також не стояла осто-
ронь «тренду»: ще 2006 р. вона ухвалила 
рішення надати російській мові статусу 
регіональної (за поданням прокурату-
ри це рішення тоді було скасоване), а 
27 травня 2011 р., вже за президентства 
В.  Януковича, це рішення було зно-
ву ухвалене  – без жодних заперечень 
з боку правоохоронних структур  [23]. 
Помпезно, з обов’язковою участю пред-
ставників місцевої «еліти» проводилися 
різноманітні форуми й конференції з 
проблематики подальшого розширення 
простору «Русского мира»  – характе-
ристичною тут може бути ініційована 
Луганською облрадою у травні 2008  р. 
«Международная научно-практическая 
конференция «Русский язык как фактор 
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развития духовности в современной 
Украине» [23]. Значення російської мови 
як чинника легітимності «регіоналів» 
та лінгвокультурної бази для реалізацій 
планів Кремля на Донеччині підкреслив 
Другий проросійський з’їзд у Сєверо-
донецьку 1 березня 2008  р. (з присут-
ністю всієї верхівки «регіоналів»  – від 
В.  Януковича до М. Добкіна, К. Затулі-
на, спеціального гостя В.  Путіна  [11]). 
На ньому було ухвалено т. зв. «Деклара-
цию прав русской культуры и культур 
других народов Украины», у якій під-
креслювалася необхідність «выработки 
законодательных мер по защите русской 
культуры»  [12]. Справжні наміри «ре-
гіоналів», які «про людське око» навіть 
визнавали вряди-годи за українською 
мовою її державний статус, розкрив 
тогочасний секретар Донецької міськ-
ради Н. Левченко на з’їзді ПР у лютому 
2007  р.: «Без всяких сомнений русский 
язык станет вторым государственным… 
Второй государственный язык не бо-
лее чем формальность. На Украине 
государственный язык должен быть 
один – русский. И так рано или поздно 
будет» [40].

Що ж стосується конструктивно-
ментальної складової владних стратегій 
«еліти» Партії регіонів (йдеться про тво-
рення симулякру «донецької ідентичнос-
ті» як форми забезпечення легітимності 
влади через зумисне «конструювання 
антагонізму» між Донеччиною та Укра-
їною), то до неї цілком може бути допа-
сована одна з ключових тез Р.  Барта та 
«школи структуралістів», згідно з якою 
політтехнологічний міф – це ідеологічна 
«надбудова» над прагненням правлячої 
групи втримати владний ресурс під сво-
їм контролем. Структуралісти з’ясували 
і домінантний семіотичний «механізм» 

творення такого міфу  – підміну живої 
історичної процесуальності набором не-
змінних ідеологічних констант. У своїй 
книзі «Міфології» Р. Барт під цим огля-
дом зазначає: «Семиология учит нас, что 
задача мифа заключается в том, чтобы 
придать исторически обусловленным 
интенциям статус природных, возвести 
исторически преходящие факты в ранг 
вечных… До мифологизации внешний 
мир являет собой диалектическую вза-
имосвязь различных видов человечес-
кой деятельности, поступков; после 
мифологической обработки он пред-
стает в виде гармонической картины 
неизменных сущностей. Проделывается 
некий фокус: реальность опрокидывают, 
вытряхивают из нее историю и запол-
няют природой; в результате вещи ли-
шаються свого человеческого смысла и 
начинают означать лишь то, что человек 
к ним непричастен. Функция мифа за-
ключается в опустошении реальности, 
миф – это буквально непрерывное кро-
вотечение, истекание, или, если угодно, 
испарение смысла, одним словом, ощу-
тимое его отсутствие» [2, с. 111–112]. На-
півправда (з додатком реальних фактів, 
але тенденційно проінтерпретованих) 
та відверта брехня поєднуються у цьому 
випадку в інструментальному наративі, 
мета якого  – довести, що інтереси тих, 
хто щодня ризикує життям у шахтах та 
нелегальних копанках: 

а) повністю збігаються з інтереса-
ми доларових мільярдерів  – «власників 
Донбасу»;

б) цілковито протилежні загально-
українським.

Піднесений до рівня «ідеологічно-
го тарану» міф про окрему і цілковито 
протилежну всеукраїнській донецьку 
ідентичність став, у суті речі, офіційною 
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ідеологією ПР (соціологи стверджу-
ють, що виборча кампанія «регіоналів» 
у 2012 р. на Донеччині всуціль була по-
будована на апеляції до «русскоязычия» 
та регіональної ідентичності  [38, с.  58]; 
власне, починаючи з 2004 р., всі їхні ви-
борчі кампанії розгорталися за таким 
примітивним сценарієм). Слід водночас 
підкреслити, що, як і кожен штучний 
конструкт, позбавлений тривкої істо-
ричної закоріненості та справжніх соціо-
логічних підстав, цей міф не мав чітких 
світоглядових критеріїв і наповнювався 
«контентом» відповідно до ситуативних 
бажань номенклатурно-кримінальної 
верхівки Донеччини; з огляду на це, він 
міг варіюватися в діапазоні від істерич-
ної українофобії та нагнітання демон-
стративно проросійських настроїв до 
їхнього суттєвого притлумлення  – так 
було у перші роки президентства В. Яну-
ковича, коли «регіонали», посівши клю-
чові посади у київській владі, вважали 
за необхідне «пригасити» радикальний 
сепаратизм, сподіваючись з великим для 
себе зиском перетворити Україну «на ко-
лонію Донбасу» [7, с. 54]. 

Варто зазначити, що семіотико-се-
мантичний формат міфу «донецької 
ідентичності» після поразки «регіоналів» 
у 2004 р. не зазнав особливих трансфор-
мацій, якщо не вважати за такі інтокси-
кацію соціуму на Донеччині фальшивою 
концепцію «утисків», яких нібито зазнає 
регіон від «помаранчевої влади» (а зо-
всім не від своєї кримінальної верхівки, 
яка перетворювала Донеччину на зону 
суцільних злиднів та екологічних ката-
строф: зрештою, в короткому часі боси і 
«помаранчевих», і «біло-блакитних» зна-
йшли спільну мову на ґрунті своїх фінан-
сових інтересів). «В період президентства 
В.  Ющенка особливістю Донбасу була 

невдоволеність статусом регіону в Украї-
ні. Вище політичне керівництво – «пома-
ранчеві», розглядалося як чужа політич-
на сила, сила, обрана Заходом України… 
Хоча головним способом структуру-
вання наративів було протиставлення 
влади і народу, коли мова заходила про 
регіон, з’являлося «регіональне Ми». 
Воно включало як народ, так і політичну 
силу, яка його представляє – Партію ре-
гіонів» [38, с. 68], – до цих слів С. Хобти 
можна додати тільки те, що Партія регі-
онів «представляла» народ не внаслідок 
його вільного вибору, а з тієї причини, 
що на Донеччині відбулася завершена 
«кримінальна революція», здійснювало-
ся тотальне «промивання мізків» елек-
торату. Про те, наскільки важливим був 
цей аспект, свідчить той факт, що після 
2004 р. підконтрольні їй органи влади в 
краї особливий акцент почали робити на 
розвитку т.  зв.  «регіональних» мовних і 
культурних програм, які б всіляко під-
креслювали окремішність Донеччини, її 
відмінність від інших українських регіо-
нів, особливо – західних та центральних 
(прикладом тут може бути затвердже-
на рішенням Луганської облради від 25 
лютого 2011 р. регіональна цільова про-
грама «Патріот Луганщини» [32, с. 166]). 
Відповідні гасла, які використовувалися 
у таких дискурсивних практиках, по-
ставали семіотичними маркерами, по-
кликаними окреслювати простір нена-
висті до України і рабської залежності 
населення від т. зв. «еліти»: «Донбасс не 
слышат в Киеве» (у сенсі – керівництву 
«регіоналів» у столиці запропонували 
мало керівних посад), «Донбасс порож-
няк не гонит», «Даешь победу на гора», 
«Донбасс кормит Украину», «Донецким 
Киев не указ», «Донбасс никто не поста-
вит на колени», «Мы – донецкие, с нами 
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Бог»  [34, с.  231]. Закономірним продо-
вженням такого «контенту» стали інші 
маркери, які, прокреслюючи чітку де-
маркаційну лінію між «трудовым Дон-
бассом» та «майданутыми», вже мали 
характер відверто сепаратистський: 
«Донбасс  – исконно русская земля», 
«Россия защищает нас от бандеровцев», 
«Где говорят на русском языке  – там и 
Россия»  [34, с.  233]. Важливим було те, 
що жодне із цих гасел-маркерів не орі-
єнтувало свого «споживача» на грома-
дянську активність (участь у діяльності 
непідконтрольної істеблішменту партії 
чи громадської організації, створення 
справді незалежної профспілки і т. ін.) – 
«орієнтиром» повсякчас підносився клі-
єнтельний соціум із закріпленим ієрар-
хічним розподілом соціальних ролей. 

Важливим аспектом у загальній па-
літрі українофобії, російського шові-
нізму та прорадянської ностальгії став 
концепт героїзації кримінального світу, 
який почав посилено насаджуватися у 
міфі «донецької ідентичності», почина-
ючи із 2005–2006 рр. (значною мірою це 
було пов’язано також зі спробами підне-
сти соціоієрархічний статус ключових 
постатей у керівництві Партії регіонів). 
В оптиці такого міфу, де кримінальник 
поставав сміливою людиною, здатною на 
вчинок, ще більш нездоланною прокрес-
лювалася межа між Донецьком і Києвом, 
і тим більше – Львовом. Прикметно, що 
всіляко ганьблячи С.  Бандеру та Р.  Шу-
хевича, підконтрольні «регіоналам» ЗМІ 
зазвичай не називали їх «бандитами», а 
лише «предателями»: бандит – це хтось 
успішний, відважний… О.  Тараненко 
під цим оглядом наголошує: «І ця міфо-
логема вже у XXІ столітті стала основою 
вельми відомого міту про «донецьких», 
які влаштували у себе в місті особливу 

державу «безпрєдєлу» і експансують 
цей лад по всій Україні; міту відверто 
агресивного, вже не промислово-геро-
їчного, не економічно-успішного, але 
кримінально-героїчного характеру. Так 
народжуються парадокси міфологізова-
ної свідомости, за якими факти вибухів, 
убивств, рекету в Донецьку викликають 
не засудження, а своєрідну гордість із 
того, що у нас «свої» поняття і закони, 
ми живемо за «своїми» правилами й «чу-
жинцям» тут нічого робити» [33, с. 34]. 

Якою була роль імперської Росії у 
формуванні агресивно-антиукраїнсько-
го виміру донецького соціогуманіторно-
го простору в період між Помаранчевою 
революцією та початком Революції гід-
ності? Без перебільшення  – ключовою. 
Імперія розігрувала тут складну «бага-
тоходівку», працюючи з багатьма група-
ми та агентами впливу і ніколи не забу-
ваючи при цьому, що всюди і завжди її 
цікавлять тільки власні інтереси. Путін 
та його оточення продовжували співро-
бітничати з керівництвом «регіоналів», 
надаючи йому фінансову, організаційну 
та медійну допомогу (повище вже на-
водилися конкретні її приклади  – до-
мовленості про співпрацю між «регіона-
лами» та «Єдиной Россией», очолювана 
К.  Затуліним представницька делегація 
путінських сановників на Другому се-
паратистському з’їзді у Сєверодонецьку 
і т.  ін.; від «регіоналів» натомість вима-
галося призначати «людей Кремля» на 
ключові посади – так, наприклад, у січні 
2011  р. «генеральним продюсером» Лу-
ганської обласної держтелерадіокомпа-
нії було затверджено відомого піарника 
і громадянина РФ В.  Матвєєва), одначе 
повністю цій групі в Москві не довіряли, 
головно з причини її тотальної корум-
пованості. Після поразки проросійських 
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сил у 2004  р. Путін та його оточення 
переконалися, що сепаратистський рух 
на Донеччині (навіть попри всю склад-
ність тамтешньої ситуації) стане ваго-
мим чинником суспільного життя лише 
за умови, коли він буде інспірований 
зовнішніми силами. Інакше кажучи, 
сепаратизм у Донецькій та Луганській 
областях  – це «товар», який мав бути 
завезений із-за кордону. Від 2005  р. по-
чинаючи і аж до початку прямого зброй-
ного вторгнення навесні 2014  р. Росія 
безперервно займалася такого характеру 
«контрабандою». Найперше – були ство-
рені (спочатку вкрай нечисленні, треба 
зазначити, але добре організовані й ко-
ординовані з єдиного центру) групи й 
об’єднання проросійських сепаратистів, 
які почали отримувати фінансування 
безпосередньо з Росії; підпорядкову-
валися вони також не босам «регіона-
лів», а кураторам, спеціально призначе-
ним Кремлем. Ці сепаратистські групи 
структурувалися у перспективі розви-
тку двох визначальних напрямних: ідео-
логічної та практично-активістської. 
Ключовою постаттю для ідеологічного 
напряму сепаратистського руху став 
давно пов’язаний із Кремлем журналіст 
В. Корнілов, який, починаючи з 2006 р., 
очолював Украинский филиал Инсти-
тута стран СНГ (варто нагадати, що за-
сновником та директором московського 
Института стран СНГ був К.  Затулін  – 
провідний пропагандист російського 
неоімперіалізму та одна з ключових по-
статей у системі путінської влади). Саме 
В.  Корнілову було доручено розробити 
ідеологічні засади для формування сепа-
ратистського руху в Донецькому регіоні. 
Наслідком виконання цього завдання 
стала книга «Донецко-Криворожская 
республика. Расстрелянная мечта», яку 

за часів президентства В. Януковича ви-
дали великим накладом у харківському 
видавництві «Фоліо» [19]. Історична, на 
перший погляд, праця, в якій мало йтися 
про один із малозначущих епізодів рево-
люційної хвилі 1917–1921 рр., під пером 
В.  Корнілова перетворилася на відвер-
тий пропагандистський маніфест з ви-
разною антиукраїнською спрямованіс-
тю. В. Корнілов намагається переконати 
читачів, що Донеччина  – це такий собі 
«окупований Україною» регіон, який 
увесь час плекав і плекає «расстрелянную 
мечту» чи то відокремитися від України 
в окрему «республіку», чи то вже просто 
приєднатися до Росії. Ця книга активно 
пропагувалася в Донецькому регіоні, 
відбулася серія її презентацій у вишах 
краю, донецькі медіа широко публікува-
ли її фрагменти. Прикметно, що з почат-
ком російської агресії цей тенденційний 
антиукраїнський памфлет не втратив 
свого значення для Кремля: у 2016  р. 
«Донецко-Криворожскую республику» 
перевидало санкт-петербурзьке видав-
ництво «Питер», так само була органі-
зована серія презентацій – зокрема й на 
території т. зв. «ДНР». У матеріалі на од-
ному із сепаратистських «ресурсів» про 
презентацію, яка відбулася 21 листопада 
2016 р. в «Русском центре» Донецької на-
укової бібліотеки ім. Н. Крупської, чітко 
прояснено, з якою метою ватажки теро-
ристів на підконтрольній їм території 
пропагують книгу В.  Корнілова: «Пре-
зентация прошла в теплой атмосфере, а 
сам Владимир Владимирович Корнилов 
поблагодарил организаторов за возмож-
ность увидеть знакомые и родные ему 
лица, а всех присутствующих – за то, что 
не забывают его. Также писатель отме-
тил, что благодаря таким мероприятиям 
он смог поделиться с дончанами своими 
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впечатлениями от российских презен-
таций, знаниями по вопросам истории 
Донецко-Криворожской республики 
(ДКР), а также обсудить темы развития 
Донецкой Народной Республики (ДНР) 
на современном этапе, роли Республик 
в истории Русского Мира и их интегра-
цию в Россию»  [8]. Сказано більш ніж 
однозначно: усі ці «республіки»  – лише 
проміжні ланки на шляху до інтеграції в 
Росію.

Специфіка підтримки Кремлем 
практично-активістського напряму 
донецького сепаратизму полягала в 
тому, що, на відміну від періоду кінця 
«дев’яностих»  – середини «нульових», 
коли Москва працювала у краї зі струк-
турами КПУ та ПСПУ, водночас намага-
ючись поширити на Донеччину вплив 
таких організацій, як ультраправе «Рус-
ское национальное единство» (до цієї 
неофашистської групи належав і П. Гу-
барєв [1] – у 2014 р. він стане одним із лі-
дерів фейкової «Новороссии»), після По-
маранчевої революції Росія взяла чіткий 
курс на творення окремих сепаратист-
ських груп, які були б чітко орієнтовані 
тільки на донецьку специфіку. Найвпли-
вовішою серед них (і єдиною реально 
дієвою) стала створена нечисленною 
групою осіб (серед співзасновників був 
і А. Пургін – з листопада 2014 р. по ве-
ресень 2015 р. він буде призначений те-
рористами т. зв. «председателем На-
родного Совета ДНР») «Общественное 
движение «Донецкая республика». Се-
ред методів її діяльності – проросійські 
мітинги, поширення антиукраїнської 
друкованої продукції, збір підписів за 
«федерализацию» або за «Донецкую рес-
публику». Оскільки ця група, як уже під-
креслювалося, підпорядковувалася не 
«регіоналам», а призначеним Кремлем 

кураторам, то градус «провокативної 
складової» в її діяльності був на кілька 
порядків вищим, ніж той, до якого на 
Донеччині звикли вже всі, включаючи 
й українську владу. Саме провокатори 
з «Донецької республіки» ще у лютому 
2009  р. першими проголосили «незави-
симость Донецка» – звичайно, фейкову, 
але за 5 років по тому ці фейки почали 
наповнюватися російськими танками та 
батальйонно-тактичними групами: «Су-
веренитет Донецкой федеративной рес-
публики  – естественное и необходимое 
условие существования государствен-
ности Руси, имеющей многовековую ис-
торию, культуру и традиции»,  – заяви-
ли активисты Донецкой республики… 
Также в листовках, распространенных 
общественной организацией, говорится, 
что в состав ДФР входит Донецкая, Дне-
пропетровская, Запорожская, Луганская, 
Харьковская и Херсонская области, на 
территории которых государственным 
языком признан русский язык» [6].

Звичайно, влада у Києві не могла не 
реагувати на подібні речі, але навіть і в 
часи президентства В. Ющенка, коли ді-
яльність цієї організації була в судовому 
порядку заборонена, а проти керівни-
цтва порушені кримінальні справи, «До-
нецька республіка» існувала й діяла в 
умовах майже санітарно-курортних. На 
підтвердження цього – фрагмент із газет-
ного репортажу про один з організова-
них нею у лютому 2010 р. проросійських 
мітингів: «Днями біля пам’ятника Арте-
му в Донецьку, по сусідству з міською ра-
дою, відбувся мітинг, присвячений 92-й 
річниці утворення Донецько-Криворізь-
кої республіки. Хоча заявку на мітинг 
подавала Слов’янська партія, головни-
ми на акції були представники громад-
ської організації «Донецька республіка», 
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реєстрацію якої скасувало управління 
юстиції через її антидержавний харак-
тер… Серед мітингувальників був при-
сутній також один із керівників «Доне-
цької республіки» Андрій Пургін, проти 
якого порушено кримінальну справу за 
статтями 109, 110 і 161 Кримінального 
кодексу України. Учасники акції розма-
хували прапорами Слов’янської партії, 
незаконної «Донецької республіки» та 
триколорами Російської Федерації. Крім 
того, на постаменті красувалися карта 
Донецько-Криворізької республіки зраз-
ка 1918 року й плакати «Донбассу – ав-
тономию» та «Украинизация – синоним 
оккупации».

На мітингу, що тривав понад годи-
ну, невідомий у масці, який представляв 
«Макіївську управу», закликав присут-
ніх до проголошення незалежності До-
нецької республіки» [4].

Тож ні про яке «підпілля», у якому, 
за твердженням російських медіа, пере-
бували тоді «професійні сепаратисти» з 
«Донецкой республики», не могло бути 
й мови (справжнє підпілля  – це умови, 
у яких нині, в умовах російської окупа-
ції, перебувають українські активісти 
в Донецьку й Луганську). Чи й потріб-
но додавати, що в часи президентства 
В. Януковича проросійські провокатори 
на Донеччині вже й справді робили, що 
хотіли  – нагнітали атмосферу страху і 
терору, нападали на громадянських ак-
тивістів, відкривали у Москві в 2012  р. 
власне «посольство», де роздавали 
власноруч виготовлені ними «паспор-
та Донецкой республики»  [10] і т. ін. У 
сучасній т. зв. ДНР «Донецкая республи-
ка» – правляча і фактично єдина реальна 
політична сила, яку донедавна очолював 
терористичний ватажок А.  Захарчен-
ко (він пишновно називав себе «главой 

Донецкой Народной Республики»). Ті, 
кому з якихось причин не подобається 
«Донецька республіка», або встигають 
виїхати за межі «ДНР», або опиняються 
у підвалах тамтешнього «Министерства 
госбезопасности».

Підсумовуючи сказане, не можна не 
поставити ключове у контексті цієї роз-
мови питання: чи була успішною для 
номенклатурно-кримінальної верхівки 
Донбасу стратегія штучного конструю-
вання в свідомості українських грома-
дян, які мешкають в Донецькій та Луган-
ській областях, симулякру «донецької 
ідентичності» як найвагомішої підстави 
для руйнування концептосфери всеук-
раїнського соборництва? Важко відпо-
вісти на це питання однозначно, важко 
в першу чергу тому, що нерозвиненість 
«громадянського суспільства» на До-
неччині дуже утруднювала і утруднює 
справжнє науково-аналітичне осмис-
лення прагнень, мотивацій, політичних 
пріоритетів мешканців шахтарського 
краю. Візьмемо, для прикладу, «мов-
не питання» (т. зв. «ущемление прав 
русскоязычных»)  – політтехнологічну 
розробку, на якій понад десятиріччя 
паразитували «регіонали». Партія регі-
онів, як відомо, мала на Донбасі найви-
щі рейтинги підтримки – і з цього мало 
б неминуче випливати, що ця проблема 
постає для донеччан гіперважливою, 
центральною, сказати б, сенсотворчою. 
Але як тільки з проблеми вилучається 
її адміністративно-директивна складова 
(інакше кажучи, як тільки такий «поря-
док денний» перестає спиратися на ад-
міністративний та фінансовий ресурси 
«регіоналів»), з’ясовується, що вона вза-
галі на Донбасі мало кого цікавить: під 
час соціологічного опитування у 2013 р. 
тільки 6,3% мешканців Донбасу назвали 
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мовну проблематику для себе справді 
актуальною, а агресивно-шовіністичний 
«Русский блок», який це «русскоязычие» 
підносив як єдину і визначальну домі-
нанту своєї діяльності, набирає на ви-
борах 2012  р. у Донецьку аж 0,4%  [29, 
с.  380]. Подібне ж можемо ствердити і 
про інші точки біфуркації дискурсу «до-
нецької ідентичності»  – федералізацію 
України, союз із Росією, проблематику 
історичної пам’яті (найперше тут ідеть-
ся про демонізовану «регіоналами» істо-
рію УПА), питання євроінтеграції і т. ін. 

Звичайно, було б помилкою запере-
чувати факт того, що інтенсивна пропа-
гандистська кампанія адептів «Русского 
мира», оперта на потужний фінансовий 
ресурс та адміністративно-кримінальну 
«вертикаль», давала свої результати. Так, 
згідно із соціологічними опитуваннями, 
проведеними у 2010 р., найвизначнішим 
ідентитетом для громадян по всій Украї-
ні, за винятком Сходу, була ідентичність 
громадянина України (її обрали 67,9% 
опитаних), у той час як представники 
Сходу вважали себе найперше мешкан-
цями свого міста (таких було 49,8%). Од-
наче й ідентичність громадянина України 
зовсім не була тут цілковито змаргіна-
лізованою (тих, хто віддав їй перевагу, 
було 46,3%); важливими для Сходу були 
також ідентичності релігійна (найперше 
православними назвали себе 30% опи-
таних) та соціальна (пенсіонери – 25,8%, 
робітники – 21,6%) [3, с. 124]. Ситуація, 
як бачимо, перебувала у стані динаміч-
ної невизначеності (треба зауважити, 
що ідентичність мешканця конкретного 
міста зовсім не суперечить ідентичнос-
ті загальноукраїнській і цілком може з 
нею корелюватися), але ці соціологіч-
ні дані переконливо свідчать: уявлення 
про те, що серед населення Донецької та 

Луганської областей тотально панува-
ли антиукраїнські настрої  – це тенден-
ційний міф. Прикметна деталь: згідно з 
даними опитувань, проведених на Дон-
басі у квітні 2014  р. (тобто в час най-
більш агресивного піднесення «Русской 
весны», коли влада у Києві була паралі-
зована, а регіон буквально «накрила» ін-
формаційна хвиля російських телекана-
лів з їхніми істеричними страшилками 
про «ужасы Майдана», «бандеровцов» та 
«правосеков»), збройне вторгнення Мо-
скви вітало б тільки 10% опитаних  [37, 
с.  147]. Не половина, не третина, не 
чверть, а тільки 10%. Це  – відповідь на 
питання про «восставший Донбасс».

Але найреальнішим свідченням 
української присутності стала соціоло-
гія, яку засвідчили вулиці й площі. Коли 
навесні 2014  р. Кремль почав інтенсив-
но «розхитувати» ситуацію, посилаючи 
на Донбас батальйони своїх бойовиків, 
«український Донецьк» (у сенсі не ет-
нічному, а політичному, бо об’єдналися 
тут україно- та російськомовні, активіс-
ти проукраїнських політичних партій та 
правозахисних громадських організацій, 
освітяни, діячі культури, члени незалеж-
них профспілок, футбольні вболіваль-
ники) відповів потужними мітингами, 
на які люди виходили не за гроші (як на 
проросійські акції, на яких, зрештою, 
значну частину «активу» становили за-
везені з Росії «політичні туристи» і від-
верті бандити на кшталт Мотороли), а за 
внутрішнім покликом, виходили, ризи-
куючи власним життям. 4, 5, 13 травня у 
Донецьку пройшли потужні проукраїн-
ські акції, і їхня динаміка продовжувала 
наростати (типовими для ЗМІ того часу 
були повідомлення – це, наприклад, сто-
сується акції 5 березня: «В Донецке ми-
тинг «за мир и единство Украины» собрал 
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больше участников, чем пророссийский. 
Полторы тысячи человек принимают 
участие в митинге за единую Украину, на 
пророссийский митинг собралось около 
500 человек» [5]). Керовані Кремлем ди-
версійні банди (які активно залучали на 
свій бік і місцевий криміналітет) тому й 
перейшли до прямих убивств проукра-
їнських активістів, що усвідомили: масо-
вого проросійського руху в Донецьку не 
буде, у «вуличній активності» починають 
вигравати українці. 13 травня стався ор-
ганізований напад російських бойовиків 
на український мітинг, наслідком якого 
травми отримали близько півсотні лю-
дей та загинув від ножового поранення 
керівник прес-служби Донецького об-
ласного осередку ВО «Свобода» Дмитро 
Чернявський – перша жертва розпочатої 
Росією війни на Донбасі [35]. У подаль-
шому хвиля нападів лише наростала, за-
вершившись так само масовим нападом 
бойовиків на проукраїнський мітинг 28 
квітня: «Представители «До нецкой рес-
публики» идут по обеим полосам про-
езжей части в сторону Донецкой обл-
госадминистрации, стуча битами по 
металлическим щитам…

Движение мирному шествию за 
единую Украину перекрыли люди в ка-
муфляже. Слышны звуки, похожие на 
выстрелы, и какие-то взрывы. Люди с 
украинской символикой рассеялись. 
Началась драка, люди разбежались во 
дворы. Их догоняют и бьют. «Россия, 
Россия», – кричат нападавшие со щита-
ми»  [26]. Так починався Донецьк, який, 
як твердили російські пропагандисти, 
виступав «за Россию» [17].

Підсумовуючи, варто підкреслити, 
що саме очевидна поразка підтримува-
них Росією політичних сил під час пре-
зидентської кампанії 2004  р. та масова 

мобілізація українських громадян на за-
хист суверенності власної держави зму-
сила Кремль перейти у Донецькому краї 
до більш жорсткого сценарію реалізації 
своєї політики. Вибір на користь агре-
сивних стратегій був зумовлений також 
і тим, що події, які відбувалися в Україні 
на зламі 2003 – 2004 рр., змусили Кремль 
переконатися: сподівання на появу в До-
нецькій та Луганській областях хоча б 
якоюсь мірою дієвого сепаратистсько-
го руху будуть мати шанс на реалізацію 
тільки за умови, коли проросійські групи 
фінансуватимуться безпосередньо Крем-
лем та прямо спиратимуться на його ор-
ганізаційно-політичну підтримку. 

Ідеологічною парадигмою, поклика-
ною як легітимізувати російський вплив 
у регіоні, так і забезпечити всевладдя в 
шахтарському краї кримінально-олігар-
хічного керівництва Партії регіонів, ста-
ла концепція «донецької ідентичності», 
згідно з якою інтереси мешканців До-
неччини цілковито протилежні інтере-
сам галичан та наддніпрянців. Засадни-
че заперечення ідеї соборності України 
стало найважливішим методом маніпу-
лювання свідомістю донеччан.

Активісти українських громадсько-
політичних та культуро-просвітницьких 
організацій, правозахисники, члени не-
залежних профспілок упродовж 2005–
2013  рр. доклали на Донеччині великих 
зусиль для поборювання впливів Крем-
ля та його сателітів, одначе їхні зусил-
ля не знаходили належної підтримки у 
владних кабінетах Києва. 
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кандидат філософських наук, старший науковий співробітник 
відділу освітніх технологій та популяризації українознавства НДІУ

Анотація. У статті звернена увага на те, що після розпаду СРСР як геополітичного 
утворення та здобуття Україною незалежності у 1991 р. українство опинилося в ситуації 
вибору напряму подальшого розвитку, у якій, воно, з одного боку, повинно побудувати сучасну, 
соціально ефективну та економічно розвинену державу, а з другого – реалізувати важливий 
соціокультурний потенціал, який формувався в минулому, і подолати конфлікт цінностей 
та світоглядовий розкол в українському соціумі.

Наголошено, що єдиний спосіб подолати наслідки світоглядної кризи – це спробувати 
сформувати нові світоглядні установки, нові виховні ідеали на основі правдивих історичних 
джерел, які б розвінчували існуючі історичні міфи та радянський пантеон героїв і радянські 
цінності освіти.

Розкрито основні напрямні у подоланні конфліктних ситуацій в українському суспіль-
стві між радянським та пострадянським світоглядами в освітньому просторі незалежної 
України, в основі яких лежать збереження національної пам’яті, врахування помилок мину-
лого та здійснення активних дій, спрямованих на захист своєї держави; формування нових 
сакральних місць історичної пам’яті, власного пантеону українських історичних постатей 
державного, військового і культурно-релігійного спрямування; вивчення та впровадження 
міжнародного, всеукраїнського та регіонального досвіду вшанування пам’яті українських ге-
роїв; перепрограмування змісту національно-патріотичного виховання з акцентом на нові 
виховні ідеали, цінності та світоглядні установки.

Особливу увагу зосереджено на впровадження українознавчих засад в освіті та вихованні 
підростаючого покоління, які є потужним засобом для викорінення посттоталітарних під-
ходів організації мислення та пізнання.

Ключові слова: світогляд; конфлікт цінностей; трансформація виховного ідеалу; новий 
пантеон українських героїв; українська національна ідея; українознавчі засади освітнього 
процесу.
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Annotation. The article draws attention to the fact that after the collapse of the USSR as a 
geopolitical entity and gaining its independence in 1991, Ukraine faced the situation of choosing the 
direction for its further development, in which, on the one hand, it had to build a modern, socially 
efficient and economically developed state, while on the other, realize the important sociocultural 
potential formed in the past.

The author of the article emphasizes that the only way to cope with the outcomes of the outlook crisis 
is to try a new set of worldview standpoints, new educational ideals based on new credible historical 
sources, which would dispel the existing historical myths and help overcome the Soviet pantheon of 
heroes and educational values.

The article reveals main directions in overcoming the conflict situations in the Ukrainian society 
between the Soviet and post-Soviet worldviews in the educational space of the independent Ukraine, 
based on the preservation of national memory, considering the mistakes of the past, and taking active 
actions for the defense of the state; the formation of new sacred places of historical memory, a new 
indigenous pantheon of Ukrainian historical figures of state, military and cultural-religious activity; 
studying and implementing international, all-Ukrainian and regional experience in honoring the 
memory of Ukrainian heroes; reprogramming the content of national patriotic education with an 
emphasis on new educational ideals, new values, and ideological standpoints.

Particular attention is paid to the introduction of Ukrainian studies principles in the education 
and upbringing of the younger generation – a powerful way to eliminate post-totalitarian approaches 
toward thinking and learning.

Key words: outlook; conflict of values; transformation of an educational ideal; new pantheon of 
Ukrainian heroes; Ukrainian national idea; education based on Ukrainian studies.

Здобуття Україною незалежності до-
корінно вплинуло на життя українства і 
на всі сфери його діяльності (соціально-
економічну, політико-правову, наукову, 
освітню, екологічну, культурну, мис-
тецьку та ін.), зумовлюючи кардинальні 
зміни в системах ментальних і поведін-
кових стереотипів, світоглядних і цінніс-
них орієнтацій. 

Нині, як зауважує сучасний україн-
ський філософ, доцент кафедри філо-
софії та релігієзнавства СНУ імені Лесі 
Українки В.  Поляков, «після більш ніж 
25 років української незалежності, вна-
слідок декомунізації нарешті знімають 
комуністичних вождів із постаментів. 
Але завалити ідолів на площах міст і сіл 
не складно, набагато складніше здійсни-
ти декомунізацію у свідомості людей. 
У зв’язку з цим слід визнати: філософ-
ській громадськості необхідно активі-
зувати дослідження фундаментальних 

філософських питань з метою очищен-
ня світоглядного простору від різно-
манітних ментальних симулякрів, або, 
згідно з Ф. Беконом, «ідолів розуму» [22, 
с. 110].

І наукова когорта цілеспрямовано 
над цим працює. Чимало наукових праць 
сучасних українських учених присвяче-
но дослідженню світогляду українського 
суспільства в радянський і пострадян-
ський періоди, особливостей постко-
лоніального стану на теренах України 
та питань, які пов’язані з подоланням 
конфліктних ситуацій як зовнішнього 
характеру (подолання наслідків світо-
вої економічної кризи, російської анек-
сії Криму, виникнення на сході України 
терористичних ДНР і ЛНР), так і по-
тенційно небезпечних внутрішніх за-
гроз (внутрішній розкол суспільства та 
його конфліктизація; зростання сепара-
тистських настроїв у країні; можливий 
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економічний колапс та дефолт; провал 
боротьби із корупцією; протистояння 
двох найбільших соціальних груп Укра-
їни за мовною та мовно-культурною 
ознаками; конфлікт цінностей; наяв-
ність подвійного громадянства в Україні 
та ймовірність того, що Угорщина хоче 
анексувати Закарпаття; форсування аси-
міляційних процесів, що закладають ще 
глибший світоглядовий розкол в україн-
ському соціумі, та ін.).

Відомі історики та громадсько-по-
літичні діячі (В.  В’ятрович, Я.  Грицак, 
П.  Гай-Нижник, К.  Галушко, Ю.  Сиро-
тюк) у своїх працях наголошують, що 
одним із шляхів подолання конфліктних 
ситуацій в незалежній Україні є збере-
ження національної пам’яті, врахування 
помилок минулого та здійснення актив-
них дій, спрямованих на захист своєї 
держави.

Про політико-культурне перепро-
грамування населення південного схо-
ду України відповідно до російських 
інтересів йдеться у працях М. Обушно-
го, Я.  Калакури, А.  Зінченка, Т.  Бойко, 
О.  Хоменка, О.  Газізової та багатьох ін-
ших вчених, які звертають увагу на те, 
що русифікація та залишки радянських 
цінностей відіграли ключову роль у 
втраті українських позицій на Донеччи-
ні та Луганщині  [3; 30]. І.  Грабовською 
аналізується невід’ємність усталення 
диктаторського режиму від неоімпер-
ської політики Кремля, яка вже набула 
назви «путінізм» та «рашизм» [9]; О. Со-
болєвою досліджуються проблеми ет-
нічних чисток та репресій з боку радян-
ської влади щодо корінних народів (на 
прикладі кримських татар) та дається 
оцінка їх значення у способах та формах 
конструювання колективної пам’яті та 
ідентичності [25]. 

Соціокультурні та націєтворчі за-
сади формування модерної української 
нації висвітлюють М. Ожеван, В. Гонча-
рук, Н.  Гнасевич, М.  Гурик, О.  Рудаке-
вич, Р. Чигур, М. Шумка, Е. Вілсон [21; 
23; 5]. Технології сучасних політичних 
міфів і способи маніпулювання свідо-
містю, мовно-культурний конфлікт в 
Україні досліджують у своїх роботах 
Е.  Кассірер, В.  Шейнов, Л.  Шулінова, 
О. Курінний [15; 32; 33; 17]. Як зауважує 
Е. Кассірер, за допомогою світоглядних 
штампів у соціокультурній медійній 
комунікації намагаються сформувати 
своєрідний сучасний політичний міф 
з метою регулювання вчинків людей 
та їх самих. Таким чином, люди стають 
«жертвами політичних міфів, навіть 
не чинячи серйозного спротиву»  [15, 
с. 122]. 

Мета роботи  – обґрунтувати необ-
хідність переосмислення минулого 
України і розкрити роль системних захо-
дів в освітньому просторі України, спря-
мованих на формування нового україн-
ця, який діє на основі національних та 
європейських цінностей.

У педагогічній науці проблеми фор-
мування світогляду розглядались у 
роботах видатних вчених і практиків 
(Я.  Коменський, Й.  Песталоцці, Й.  Гер-
барт, А. Дистервег, К. Ушинський, С. Ру-
сова, Г. Ващенко, П. Блонський, С. Шаць-
кий, А.  Макаренко, В.  Сухомлинський 
та ін.). Філософська педагогіка представ-
лена іменами Г.  Сковороди, Д.  Локка, 
 Ж.-Ж. Руссо, І. Канта, Г. Гегеля, Й. Фіхте, 
В. Франкла, Р. Бернса та багатьох інших 
мислителів минулого і сьогодення. Зага-
лом проблеми гуманітарних наук висвіт-
лено в працях О.  Качмар, Н.  Вінцевої, 
К.  Дубового, О.  Бендюкова, М.  Ски-
би [16; 4; 12; 24].
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Поняття «світогляд» у вузькому зна-
ченні є одним із основних філософських 
понять, яке науковці визначають як: 
1) форму самосвідомості людини та сус-
пільства; 2)  форму і спосіб сприйняття 
суб’єктом світу через потреби розвит-
ку особистості; 3)  систему принципів, 
знань, ідеалів, цінностей, надій, віру-
вань, поглядів на сенс і мету життя, які 
визначають діяльність індивіда або со-
ціальної групи та органічно включають-
ся у людські вчинки й норми поведінки; 
4) самовизначення людини щодо її місця 
у світі та взаємовідносин з ним; 5) націо-
нальний космопсихологос [29, с. 569].

На думку наукової спільноти, світо-
гляд для будь-якого суспільства без ви-
нятку виступає свого роду маяком, який 
дає орієнтири практично для всього: як 
жити, діяти, реагувати на ті чи інші об-
ставини, до чого прагнути, що вважати 
істинним, а що  – хибним. Залежно від 
світогляду (радянський чи пострадян-
ський) по-різному оцінюються й життє-
ві реалії.

Зміна зовнішніх подій або внутріш-
ніх переконань дуже швидко може при-
звести до світоглядної кризи, яка вини-
кла у період розпаду СРСР і є наявною 
зараз у період неоголошеної російсько-
української війни. Єдиний спосіб подо-
лати наслідки світоглядної кризи  – це 
спробувати сформувати нові світоглядні 
установки, нові виховні ідеали на осно-
ві правдивих історичних джерел, які б 
розвінчували існуючі історичні міфи та 
радянський пантеон героїв і радянські 
цінності освіти.

Як зазначає В.  Доценко, впродовж 
десятиліть у Радянському Союзі в іс-
торіографії і публічному дискурсі па-
нувала концепція «дружби народів», 
яка вдало приховувала радянський тип 

імперіалізму та колоніалізму. Після 
розвалу імперії українці отримали спе-
цифічну модель радянської імперської 
пам’яті з забронзовілими історичними 
міфами та пантеоном історичних героїв 
і зрадників [11]. Ситуацію ускладнювала 
наявність вороже налаштованого сусі-
да, який не міг змиритися з існуванням 
самостійної України. Як зазначає науко-
вець, континентальна Російсько-радян-
ська імперія прагне реваншу. При цьо-
му російські ідеологи вміло тиснуть на 
пост колоніальну свідомість українських 
державників. 

В Україні вітчизняні науковці, діячі 
культури і науки активно протидіють 
російському ідеологічному наступу. На-
разі триває обговорення про створен-
ня нових сакральних місць історичної 
пам’яті, розпочався процес формування 
власного пантеону українських історич-
них постатей державного, військового 
і культурно-релігійного спрямуван-
ня [31].

Нещодавно, 28 листопада 2018 року, 
в колонній залі Київської міської ради 
відбулася всеукраїнська конференція 
«День гідності. Вшануй», яка проводила-
ся з метою гідного вшанування пам’яті 
героїв боротьби українського народу, 
популяризації їхніх подвигів задля кон-
солідації суспільства, формування єди-
ної національної пам’яті та ідентичності.

На одній із платформ наукової кон-
ференції, модератором якої був директор 
Науково-дослідного інституту україно-
знавства Б. Галайко, велися дискусії щодо 
вивчення та впровадження міжнародно-
го, всеукраїнського та регіонального до-
свіду вшанування пам’яті українських 
героїв; йшлося про роль громадянсько-
го суспільства в процесі патріотично-
го виховання та висвітлювався досвід 
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впровадження інноваційних підходів у 
роботі з різними категоріями і віковими 
групами дітей та молоді (запровадження 
інтерактивних ігор в освітньому проце-
сі, демонстрація відеороликів з тематики 
героїчних сторінок української історії та 
введення у практику настільних ігор на 
історичну тематику) [6].

Перед сучасною освітою і наукою 
стоять непрості завдання: визначити, 
які ж нові цінності та ідеали пропону-
вати для виховання підростаючого по-
коління в Україні. Необхідно аргументо-
вано довести, чому саме ці цінності, а не 
інші. Яку роль у цьому процесі відіграє 
національна освіта і в чому полягає її 
цінність?

О.  Норкіна звертає увагу на те, що 
цінність освіти необхідно розглядати 
з трьох позицій: як цінність державну; 
цінність суспільну та цінність особис-
тісну. Перші дві цінності освіти відобра-
жають колективну, групову значущість 
цього культурного феномену, і в ра-
дянський період саме вони виступали 
в багатьох педагогічних концепціях на 
перший план. Проте останнім часом прі-
оритет віддається особистісній цінності 
освіти, індивідуально мотивованому, 
упередженому ставленню людини до її 
рівня та якості. Сучасна освіта прагне 
до реалізації гуманістично спрямовано-
го навчання, яке формує систему жит-
тєвих цінностей  – здоров’я, пізнання, 
впевненості у собі, ціннісного ставлен-
ня до людей, світу, що позитивно діє на 
інтенсивність та стійкість мотивації до 
навчально-пізнавальної діяльності. Цін-
ність освіти полягає в тому, що вона, з 
одного боку, готує людину до життя у на-
явному суспільстві, а з другого – формує 
у людини здатність приймати незалеж-
ні, автентичні рішення, щоб позитивно 

змінювати себе та суспільство, в якому 
живе [20].

М. Ткачук у статті «Ціннісний вимір 
змісту українського національного вихо-
вання: минуле і сучасність» наголошує, 
що «основою формування концепції ви-
ховної системи загальноосвітньої та ви-
щої школи є «ядро цінностей». Цінності 
визначають цілі виховання, водночас 
сприяють визначенню системотворчих 
видів діяльності, впливають на харак-
тер суб’єкт-суб’єктних стосунків. Порів-
няльний аналіз дав змогу виявити поді-
бність параметрів структури цінностей, 
яка незалежно від змісту складається з 
трьох компонентів: глибинні цінності 
(загальнолюдські та національні), цін-
нісні пріоритети, професійно-ціннісні 
орієнтації» [27].

Синтезом національних цінностей є 
національна ідея, яка має історичне зна-
чення саме на рівні державності. Тому 
головне завдання сучасного українсько-
го виховання  – сприяти становленню у 
дітей та молоді державницького світо-
гляду і громадянського патріотизму. У 
статті М.  Ткачука зазначено: «Якщо ми 
визначаємо народ як культурно-полі-
тичну спільноту людей, то їх об’єднання, 
консолідація відбувається завдяки інте-
грованій дії національної ідеї. Нагадає-
мо, що вона не вигадується теоретика-
ми, не запозичується із чужої історії і 
культури. Вона  – продукт досвіду влас-
ного народу, його менталітету. Тому так 
важливо залучити людину до її змісту. 
Власне проблемою філософії людино-
центризму є завдання своїм духовно-
культурним впливом акцентувати увагу 
на особистісних цінностях. Основні з 
них  – справедливість, свобода, гідність, 
Вітчизна тощо  – повинні стати ядром 
національної ідеї» [27].
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Українська національна ідея, що 
утверджується у свідомості народу через 
культуру, ідеологію, освіту тощо, висту-
пає визначальним чинником державо-
творення. А. Погрібний вбачав у ній вод-
ночас і найактивніший діяльно-творчий 
фермент, і феномен вельми корисного 
стриму, адже національна ідея згурто-
вує, об’єднує, збирає докупи, зцементо-
вує в одне ціле націю, націлює її на спіль-
ність прагнень, мети, дій. Він вважав, що 
перейнятість індивіда національною іде-
єю зрідні перейнятості духовним, боже-
ственним началом. А це вже і є феномен 
глибинно-внутрішнього стриму, що убе-
рігає націю від розгулу скорумпованості 
і мафіозності, від крадійства та засилля 
злочинності, навіть від масово розгнуз-
даного хуліганства.

Частина сучасних українських на-
уковців вважає, що сьогодення україн-
ського народу і держави є значною мірою 
логічним наслідком неусвідомлення сво-
го минулого. Так, О.  Сухомлинська за-
значає, що для відродження Української 
держави та для більш повного, глибокого 
розуміння освітньо-виховних проблем, 
формування світоглядних структур 
усього загалу та творчого їх застосуван-
ня у контексті сучасних реалій необхідно 
повернути народу його культурно-педа-
гогічну спадщину, об’єктивно оцінити її 
історико-педагогічні здобутки [26]. Нині 
ідея національного виховання, збагачена 
надбаннями століть, зберігає свою лю-
динотворчу сутність і стала об’єктивним 
явищем педагогічної реальності. 

Сьогодні в Україні докорінно змі-
нюються підходи до виховання, про що 
йдеться у працях І. Зязюна, Г. Волинки, 
О.  Вишневського, Ю.  Руденка, Ю.  Ри-
маренка та ін. У науково-освітньому 
просторі України робиться акцент на 

самоідентифікацію в широкому й вузь-
кому розумінні, загальне звернення до 
різних вимірів далекого й близького ми-
нулого, яке постає певним камертоном 
пошуку стратегій майбутнього, чинни-
ком самопізнання, складником нашої 
ментальності  [35]. Досвід минулого з 
його здобутками може бути несхибною 
підставою для подальшого прогресивно-
го поступу. 

Трансформація виховного ідеалу в 
умовах зміни ідеологічних орієнтирів 
суспільства та ціннісні орієнтації сучас-
ної української молоді висвітлюються 
у дослідженнях Л.  Єршової, Н.  Гнасе-
вич, О. Максимчук, В. Мовлямбердієва, 
О. Головіної [13; 14; 7; 18; 8].

Л.  Єршова доводить, що проблема 
формування виховного ідеалу в підро-
сійській Україні ХІХ  – початку ХХ  ст. 
комплексно й системно ще не досліджу-
валася. Зокрема, суттєвою прогалиною 
в багатому арсеналі ґрунтовних вітчиз-
няних досліджень є: фрагментарність 
проблеми формування виховного ідеа-
лу; традиційна хронологічна й терито-
ріальна локальність проблематики, яка 
стосується здебільшого окремих регіо-
нів України кінця ХІХ – початку ХХ ст., 
залишаючи поза увагою більш ранні пе-
ріоди, які слід розглядати як предтечу 
формування філософії українського ви-
ховного ідеалу на території усієї підро-
сійської України; відсутність загального 
бачення проблемно-хронологічної дина-
міки змін у структурі українського ви-
ховного ідеалу; нестача історико-педаго-
гічних матеріалів, які б дали можливість 
встановити логічні причинно-наслідкові 
зв’язки між соціально-політичними й 
економічними змінами на різних етапах 
розвитку українського суспільства й де-
термінованими ними трансформаціями 
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виховного ідеалу; недостатність роз-
робок ефективних механізмів популя-
ризації і впровадження кращих зразків 
українського виховного ідеалу в теорію 
і практику розбудови сучасної системи 
освіти в Україні [13; 14].

О.  Якимчук у роботі «Філософсько-
когнітивні засади розвитку національ-
ного простору освіти» серед низки ас-
пектів дослідження виявила, що ще не 
розкриті належним чином особливості 
утвердження освітнього простору ра-
дянської України та когнітивні засади 
цього процесу і недостатньо досліджені 
шляхи переходу від філософсько-когні-
тивних засад колишньої «союзної» сис-
теми освіти до самобутньої національної 
системи освіти (вагомим питанням тут 
є з’ясування, що ж саме треба взяти від 
старої системи, а від чого слід відмови-
тись; необхідність подолання міфологе-
ми «найкращої освіти», яка досі має вагу 
в освітньому дискурсі) тощо [34, с. 2]. 

Під національним простором освіти 
О. Якимчук пропонується розуміти сис-
тему закладів освіти та взаємодію усіх 
суб’єктів освітнього простору у межах 
національної держави щодо вироблення 
та реалізації єдиної стратегії розвитку 
освіти на єдиних когнітивних засадах. 
Під філософсько-когнітивними засада-
ми розвитку освіти  – комплекс світо-
глядно-духовних характеристик, що 
узагальнюють уявлення людей щодо зна-
чення освіти в житті суспільства, пер-
спектив розвитку освіти в межах держа-
ви та визначають специфіку мислення і 
пізнавальної діяльності суб’єктів освіти. 

На основі аналізу специфіки утвер-
дження освітнього простору радянської 
України та визначенні його когнітивних 
засад науковцем було доведено твер-
дження, що у радянському освітньому 

просторі, у результаті його концепту-
ального оформлення і функціонування, 
формували особливий характер стосун-
ків людей та специфічну свідомість і са-
мосвідомість. Радянська система освіти 
привчала учня та студента до повної до-
віри до інформації, що подається, і умін-
ня ефективно працювати саме в стабіль-
них умовах. 

В основі механізмів мислення й піз-
нання в освітньому просторі перебувала 
тоталітарна радянська ідеологія, яка 
поставала детермінантою виникнення 
фахових знань та специфічним інстру-
ментом регулювання пізнавальних про-
цесів в освіті. 

Чіткі вертикалі та горизонталі освіт-
нього адміністрування, єдиний тип 
шкіл, державне фінансування та за-
вдання ідеологічно-політичного обслу-
говування створювали ситуації, коли 
головний об’єкт освітнього простору  – 
учень  – втрачає свою фундаментальну 
роль в освітньому процесі, а його життя 
і внутрішній світ стають лише однією з 
ланок складної і чітко структурованої 
реальності [34, с. 14].

На сучасному етапі реформування 
української освіти досить важливим є 
питання дослідження ролі посттоталі-
тарної свідомості у вітчизняній освіті та 
розроблення механізмів її мінімізації. 
О. Якимчук зазначила, що у сучасній віт-
чизняній освіті досі відіграє роль когні-
тивна модель пострадянського ґатунку, 
адже зміни на початку 90-х років ХХ ст. 
не змогли ініціювати в освіті глибинних 
трансформаційних процесів у когнітив-
ній сфері, здійснити радикальну відмо-
ву від тоталітарних освітніх практик, 
які набули гібридного посттоталітар-
ного характеру в процесі злиття із но-
вими інституційними та політичними 
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утвореннями, а сама посттоталітарна 
свідомість постала відголоском центра-
лізованої адміністративної системи. За 
цих умов взаємини в системі «вчитель–
учень» чи «викладач–студент» зали-
шаться суб’єкт-об’єктними, монологіч-
ними тощо. 

Посттоталітарному мисленню мають 
бути протиставлені сучасні демокра-
тичні педагогічні моделі, здатні продук-
тивно оновити світоглядний фундамент 
освіти та сприяти подальшому й оста-
точному викоріненню посттоталітарних 
підходів організації мислення та пізнан-
ня із освітнього простору, що є орієнто-
ваним на найкращі досягнення європей-
ської цивілізації [34, с. 15].

Інакше кажучи, і модель, і продукт її 
використання дуже повільно реагують 
на нові суспільні запити, залишаючись 
у межах моделі пізнання лінійного інду-
стріального ґатунку. 

Останнім часом у науково-освітній 
сфері поступово приділяється увага пи-
танням, що розкривають методи, якими 
працювала радянська влада проти тих, 
хто вчив молоде покоління, і чому досі 
бояться порушувати тему репресій та 
клейма «репресований», відкриваються 
виставки на цю тематику. Зокрема, не-
щодавно відкрилась виставка «Перерва-
ний урок», присвячена репресованим 
освітянам, знищеним упродовж 1937–
1939 рр. у в’язницях НКВС та похованих 
на території таємної спецділянки у Би-
ківнянському лісі.

Завдання сучасних українських на-
уковців і педагогів  – сформувати й 
обґрунтувати зміст українського на-
ціонального виховання. На сьогодні є 
чимало проектів, що покликані доно-
сити до суспільства інформацію про 
націєцентричні наукові, мистецькі, 

соціокультурні й політичні новації та 
формувати культурний, інтелектуально-
мистецький і освітній простір [1]. У час 
кардинальних трансформаційних про-
цесів як у внутрішніх, так і зовнішньо-
політичних векторах руху держави такі 
проекти є досить важливими й актуаль-
ними. 

Зустрічі з представниками україн-
ської еліти, як зауважує І.  Фаріон,  – це 
важливий шлях поширення націона-
лістичних ідей в інтелектуальному про-
сторі. Яскравим прикладом системної 
роботи в цьому напрямку є авторський 
проект «Академічні майстер-класи: Від 
книги до мети», який передбачає щомі-
сячне запрошення відомих науковців, 
митців, політиків із презентацією сво-
їх книг та мистецьких проектів і тво-
рів [28]. 

У подоланні конфліктних ситуацій 
у світоглядних питаннях в освітньому 
просторі незалежної України важливого 
значення, на нашу думку, має роль украї-
нознавчої науки загалом та українознав-
ства як навчальної дисципліни зокрема. 

Передусім варто зазначити, що та-
кої позиції дотримується переважна 
більшість учених на ниві українознав-
ства. Так, сучасний філософ, старший 
науковий співробітник Центру украї-
нознавства філософського факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка І. Грабовська за-
уважує, що «сучасне українознавство 
може бути використане як наукове під-
ґрунтя для формування ідеології україн-
ського спротиву в умовах протистояння 
неоімперській експансії Кремля, так і 
для вироблення реалістичного проекту 
майбутнього» [10, с. 5]. 

Хоча в українській пострадян-
ській науці українознавчий дискурс, як 
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зазначає науковець, «був явищем новим 
(оскільки академічне українознавство 
було розгромлене та знищене в 30-х рр. 
ХХ ст., а науковці-українознавці попла-
тились життям за сам факт приналеж-
ності до даної галузі наукового знання), 
воно спирається на потужну інтелек-
туальну традицію кінця ХІХ  – початку 
ХХ  ст. та спадок української інтелекту-
альної діаспори, яка ніколи не полиша-
ла працю на ниві самопізнання. Адже 
українознавство відноситься до так 
званих «себезнавчих» наук. До таких у 
сучасному світі належать американські 
студії, канадські студії, індіанські студії 
тощо»  [10, с.  6]. Дослідження інтелек-
туальних напрацювань кінця ХІХ  – по-
чатку ХХ ст. перетворюються на один із 
актуальних напрямків українознавчих 
та історичних студій.

Одним із напрямів діяльності нау-
ковців НДІУ є розвиток українознавства 
як основи формування світогляду укра-
їнського народу, піднесення рівня гро-
мадянської та національної свідомості 
суспільства як базових засад ідеології та 
політики суспільного розвитку й держа-
вотворення України [2]. 

Український філолог Л. Мафтин, до-
цент кафедри педагогіки та методики 
початкової освіти Чернівецького націо-
нального університету імені Юрія Федь-
ковича, досліджуючи проблеми украї-
нознавства в освітній політиці України, 
акцентує увагу на ролі українознавства у 
формуванні ціннісних орієнтацій учнів 
сучасної загальноосвітньої школи та 
необхідності навчання й виховання на 
засадах цілісної українознавчої концеп-
ції [19].

Підсумовуючи результати дослі-
дження, можна зробити висновок про 
те, що одним із головних чинників 

постколоніального розвитку українства 
є суперечність між ретроспективним та 
перспективним векторами суспільної 
свідомості. Частина українських вчених 
вважає, що постколоніальний статус 
українства зумовив переважання орієн-
тації суспільної свідомості українства 
на минуле над орієнтацією на майбут-
нє. Це, зокрема, виражається, з одного 
боку, у перебільшеній ролі в суспіль-
стві дискурсів історичної пам’яті та тра-
диціо налізму, а з другого  – у нерозпра-
цьованості, невиразності раціонально 
об ґрун тованого проекту майбутнього. 

Інша частина науковців дотриму-
ється думки про те, що дослідження 
постколоніального стану на теренах 
України безпосередньо пов’язане з роз-
робкою стратегій на майбутнє, які ма-
тимуть практичну користь у подоланні 
існуючої реальності з усіма проблема-
ми становлення української держави 
та нації загалом. На їхню думку, щоріч-
ні аналітичні прогнози на майбутнє у 
сферах міжнародної та внутрішньої по-
літики, національної безпеки та оборо-
ни, правоохоронної та судової систем, 
економіки та екології, науки та освіти, 
що досліджуються на основі загальних 
тенденцій розвитку різних галузей, ві-
діграють важливу роль у переорієнтації 
спрямованості суспільної свідомості з 
минулого на майбутнє, сприяють мобі-
лізації активних верств громадянського 
суспільства, консолідації національної 
еліти навколо раціональної програми 
дій та проведенню ефективних соціаль-
них реформ. 

У контексті подолання конфліктних 
ситуацій в Україні в постколоніальну 
добу, пов’язаних із протистоянням ро-
сійській експансії та формуванням пост-
колоніального світогляду, особлива роль 
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належить збереженню національної па-
м’яті, врахуванню помилок минулого та 
здійсненню активних дій, спрямованих 
на захист своєї держави. Важливим є ак-
центування уваги на нових сакральних 
місцях історичної пам’яті, формування 
власного пантеону українських історич-
них постатей державного, військового 
і культурно-релігійного спрямування; 
вивчення та впровадження міжнарод-
ного, всеукраїнського та регіонального 
досвіду вшанування пам’яті українських 
героїв; перепрограмування змісту націо-
нально-патріотичного виховання з ак-
центом на нові виховні ідеали, цінності 
та світоглядні установки.

Особливу роль у подоланні конфлікт-
них ситуацій в Україні щодо форму-
вання пострадянської свідомості має 
українознавство як наука та навчальна 
дисципліна, які нині перетворюються 
на інтелектуальну гуманітарну складо-
ву процесу деколонізації та подолання 
пост колоніального періоду Україною. 
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Сучасна освіта прагне до реалізації гуманістично 
спрямованого навчання, яке формує систему життєвих 
цінностей — здоров’я, пізнання, впевненості у собі, цін-
нісного ставлення до людей, світу, що позитивно діє на ін-
тенсивність та стійкість мотивації до навчально-пізнаваль-
ної діяль ності. Цінність освіти полягає в тому, що вона, з 
одного боку, готує людину до життя у наявному суспільстві, 
а з другого — формує у людини здатність приймати неза-
лежні, автентичні рішення, щоб позитивно змінювати себе 
та суспільство, в якому живе.
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Анотація. У статті аналізуються антропологічні концепти «уявних» та «фантом-
них» кордонів, які добре розроблені у західних соціальних науках. Суть цих концептів полягає 
у підході до інтерпретації кордону як частини людського повсякденного досвіду, включаючи 
травматичний історичний досвід. Відповідно старі фізичні кордони не зникають, натомість 
вони трансформуються в «уявні» і отримують нове життя у формі щоденних символічних 
проявів – це, зокрема, стереотипи, кліше, переконання, стигми, іншування тощо. «Фантом-
ні» ж кордони постають на місці старих територіальних ліній розмежувань і поділів (напри-
клад, адміністративні кордони колишніх державних утворень, у тому числі великих імперій), 
що зникли з політичних та адміністративних мап внаслідок історичних змін. Попри те, що 
ці кордони відсутні фізично, вони продовжують впливати як на локальні спільноти, так і на 
цілі суспільства, що сформувалися на відповідних теренах пізніше. Парадигма «фантомних» 
кордонів сама по собі може слугувати корисним інструментом під час дослідження взаємодії 
часу, простору й історії, культурного сусідства та міжконфесійних стосунків, неподоланого 
травматичного минулого, а також більш узагальнено – бути підґрунтям для інтерпретацій 
локального регіоналізму і сепаратистських тенденцій. Зважаючи на поточні суспільно-по-
літичні виклики, які нині стоять перед українським суспільством, означені антропологічні 
категорії видаються надзвичайно перспективним дослідницьким напрямком. 

Ключові слова: «фантомні» кордони; «уявні» кордони; «уявна географія»; іншування.
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Annotation. The paper analyzes such anthropological concepts as “imagined” and “phantom” 
borders, which are well developed in western social sciences. The core of these concepts is the way of 
interpreting border as a part of human experience, including the traumatic historical one. According 
to this, the old physical boundaries do not disappear, but instead they are transformed into “imagined” 
borders and gain a new life in the form of everyday symbolic manifestations – stereotypes, clichés, 
beliefs, stigmas, othering, etc. The “phantom” borders arose in the places of old territorial divisive lines 
(e.g. administrative borders of the former states including great empires) that had already disappeared 
from the political and administrative maps due to historical changes. Although these borders are 
absent physically, they continue to influence both the local communities and the entire societies that 
were formed in the relevant territories later. The “phantom” border paradigm can serve as a useful 

© Буйських Ю.



123Українознавство №4 (69) 2018

Буйських Ю. «Уявні» та «фантомні» кордони...

У своїй новій книзі «Міжмор’я. По-
дорожі справжньою та уявною Цен-
тральною Європою»  [25] польський 
репортажист та письменник Зємовіт 
Щерек емпатично висвітлює «уявну гео-
графію» строкатого регіону, що досі пе-
реживає складні суспільно-політичні 
зміни, економічні виклики та пошук і 
конструювання ідентичностей. З. Щерек 
зі спостережливою упертістю антропо-
лога подорожує пограниччями й кордо-
нами колишніх державних утворень, які 
продовжують впливати на сусідські вза-
ємини і культурні практики локальних 
спільнот у Центрально-Східній Європі. 
Книга насичена антропологією – історі-
ями звичайних людей, спостереження-
ми за їхніми поведінковими паттернами, 
стереотипами про себе та інших, спів-
переживанням їхнім надіям та страхам, 
які доволі часто закорінені у перекрою-
ванні тіла Європи після Другої світової 
війни. Як переконливо доводить автор, 
більш значимими для нашого централь-
но-східноєвропейського простору є не 
фактичні або фізичні кордони, а «уявні» 
лінії розмежувань і поділів, своєрідна 
«уявна географія», яку не варто недо-
оцінювати. «Уявна географія» (imagined 
geography / geographies) – термін, що його 
ввів Едвард Саїд у знаковій праці «Орі-
єнталізм» [23], говорячи про специфічне 
соціальне сприйняття простору, скон-
струйоване через певні образи, смисли, 
тексти, дискурси тощо. 

Західні інтелектуальні дискурси про 
«схід» і «східність», разом із т. зв. «само-
орієнталізацією» та ідеологіями «сходу» 
всередині Центрально-Східної Європи, 
не втрачають своєї актуальності від кла-
сичної для постколоніальних студій пра-
ці Е. Саїда про орієнталізм до останніх 
розробок цієї теорії на східноєвропей-
ському чи, ширше, європейському пост-
комуністичному ґрунті [27; 26; 24; 19; 32; 
35]. Польський соціолог Т. Зарицький, 
зокрема, вважає, що конструювання 
інтелектуалами й науковцями образів 
окремих місцевостей та цілих регіонів 
як «пограничних» чи своєрідного «Схо-
ду усередині європейського Заходу» є 
певною формою їхньої «орієнталізації». 
Дослідник розмірковує над питанням, 
чи не виступає наукове та загалом сус-
пільне захоплення «полікультурністю» 
й «різнорідністю» пограничних ареалів 
у Центрально-Східній Європі певною 
формою їх екзотизації − як «недоєвро-
пейських» регіонів. Це, на його думку, 
призводить до стигматизації окремих 
спільнот чи територій, «різнорідних» та 
«культурно багатих», однак політично та 
економічно змаргіналізованих під кутом 
зору їхньої периферійності щодо цен-
тру [27, с. 175].

Така «уявна географія» вказує на 
важливість дослідження саме символіч-
ного й метафоричного виміру кордонів 
і пограниччя. Розмежування між фізич-
ними та нематеріальними кордонами 

tool while researching the interaction of time, space, and history, cultural neighborhood and inter-
confessional relationships, as well as the traumatic past which is not reconciled. In general terms, the 
concepts of “imagined” and “phantom” borders could be the methodological basis for interpretations 
of local regionalism and separatist tendencies. Regarding the current social and political challenges of 
the Ukrainian society, the mentioned anthropological categories seem to be quite a promising research 
agenda to elaborate on.

Key words: “phantom” borders; “imagined” borders; “imagined geography”; othering.
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зазвичай описують у концептах «важ-
кі» та «м’які» кордони («hard» and «soft» 
borders). «М’які» кордони співвідносять-
ся з фізичними, «твердими» кордонами 
на рівні національних та державних ідео-
логій, маючи велике символічне значен-
ня. У цьому сенсі вони уявні (imagined) і 
часом свідомо сконструйовані згори [18, 
с. 7 − 8]. Кордон сам по собі може става-
ти потужним символом, як, наприклад, 
Берлінська стіна чи Залізна завіса, або 
ж Міст на Дрині [10]1; в інших випадках 
символізм відбивається швидше у зник-
ненні традиційного фізичного кордону, 
як у Європейському Союзі, або ж у його 
спорадичному локальному поверненні 
у зв’язку з міграційною кризою 2015 − 
2016  рр. Дослідники різних дисциплін 
також говорять про існування «східного 
кордону ЄС», який дедалі більше пере-
бирає на себе символічне значення циві-
лізаційного фронтиру між старими кате-
горіями «варварства» (пострадянського 
світу) і «цивілізації» (західного світу), 
які набувають нових змістів і значень. 
Зокрема, східний кордон ЄС, впливаючи 
на конструювання нової «європейської 
ідентичності», відділяє «європейців» 
від уявних «інших», тим самим сприя-
ючи витворенню «м’якого» кордону на 
макрорівні націй та мікрорівні індиві-
дів [16, с. 4].

Рухливість і динаміка адміністра-
тивних та фізичних кордонів у сучасно-
му світі, їх нестабільність, гібридність 
та конфліктність, що вони породжують, 
1 Міст на Дрині (Mehmed Paša Sokolović Bridge) − 
кам’яний міст через р. Дрину у м. Вишеград (нині 
Боснія і Герцеговина), що є центральним образом 
однойменного роману югославського письменни-
ка Іво Андрича (опублікований у 1945 р.). «Міст 
на Дрині» в інтелектуальному дискурсі Балкан 
виступав як символічний кордон − «granica na 
Drini», цивілізаційна межа між Заходом і Сходом, 
що існувала з доби античності.

неминуче призводить до формування 
«уявних» кордонів і меж. За словами Ка-
лума Болланда, у часи глибоких криз та 
масштабних соціальних перетворень 
уявні кордони (imagined borders) націй 
та національних ідентичностей пережи-
вають свій розквіт та набувають нових 
форм [4]. Це відбувається разом із про-
цесами іншування (othering), стигмати-
зації та стереотипізації, що посилюються 
у періоди економічного колапсу та полі-
тичної нестабільності, разом із розквітом 
різноманітних конспіраційних «теорій 
змов». Видається, що категорії «уявного 
кордону» та «уявного пограниччя» є над-
звичайно актуальними нині для укра-
їнського контексту через ті болісні по-
літичні, суспільні, економічні процеси й 
трансформації, які переживає суспіль-
ство протягом останніх чотирьох років. 

«Уявні» кордони, 
межі та пограниччя

Спробуємо подивитися на вживан-
ня термінів «уявні» кордони та «уявне» 
пограниччя в західній англомовній на-
уці та зрозуміти контекст їх уживання і 
можливість застосування в поточному 
українському дискурсі. Зауважимо, що 
тут ми вживатимемо англомовні термі-
ни boundaries, говорячи про певні межі 
та лінії (limit-lines) всередині спільнот та 
адміністративних утворень і про borders 
у сенсі легальних, територіальних, адмі-
ністративних кордонів. 

В останнє десятиліття ідея ліній роз-
межування та кордонів почала відіграва-
ти істотну роль у багатьох дослідженнях 
серед соціальних наук. Вона асоціюється 
з вивченням соціальних, культурних, ре-
лігійних та колективних ідентичностей, 
важкої пам’яті та «політики пам’яті», 
культурної гібридності, мовної політики, 
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культурного капіталу, групових саморе-
презентацій, ієрархій влади і знання, різ-
ного роду міграцій, транснаціоналізму 
тощо. Крім того, концепти boundaries та 
borders, а надто borderlands у англомов-
ній історіографії вже давно перебувають 
у фокусі міждисциплінарних досліджень 
та є об’єктами низки колективних моно-
графій, спеціальних випусків академіч-
них журналів та конференцій, предмет-
ний розгляд яких вимагав би осібного 
вдумливого тексту, тому не будемо зу-
пинятися на цьому детально. Тематика 
«кордонів» та «пограниччя» у широкому 
сенсі, разом із переглядом та редефіну-
ванням термінів boundary, borderlands та 
frontier, не перестає бути актуальною і в 
сучасних академічних дискусіях в Украї-
ні [34; 36; 31; 37; 33; 8].

Усвідомлюючи необхідність дослі-
дження геополітичних та адміністра-
тивних кордонів, границь та фронтирів, 
насильства, яке вони інспірують, ущем-
лення прав людини, яке вони продуку-
ють, болючі переміщення у просторі, 
викликані ними, і небезпечну політи-
зацію пам’яті, людського досвіду та ре-
лігійності, яку вони спричиняють, все 
ж їх розгляд не є пріоритетом у цьому 
тексті. Натомість, відштовхуючись від 
загальної ідеї культурної антропології як 
науки, що вивчає закономірності й ме-
ханізми взаємовідносин людини з її со-
ціальним та природним середовищем в 
умовах динаміки конкретної культурної 
традиції, тут слід звернути увагу на те, 
що кордони (границі, межі) є також час-
тиною людського досвіду, і часто − бо-
лісного історичного досвіду. Протягом 
півтора минулого століття середньоста-
тистичний мешканець Східної Європи 
міг народитися в одному державному 
утворенні, зростати в іншому, а померти 

в третьому, при цьому навіть ніколи не 
лишаючи власного місця проживання, 
володіючи кількома мовами на рівні но-
сія і маючи досить гнучку ідентичність. 
Ці рухливі та змінні кордони (shifting 
borders) кшталтували не лише назви 
місць та пам’яті, але й повсякдення та 
рутинні практики сусідського співжит-
тя, а також економічні стратегії вижи-
вання. Встановлення, зміна та охорона 
кордонів були невіддільними від воєн, 
депортацій, насильницьких переселень 
та обміну населенням, етнічних чисток 
та релігійних конфліктів, позбавлення 
волі, нав’язування нових національних 
та політичних ідентичностей згори, що у 
комплексі означало величезну кількість 
понівечених людських доль, які не впи-
сувалися у нові національні проекти та 
були невидимі для верхівок держав, час-
то новостворених за рахунок переділу 
кордонів й історичного перекроювання 
територій. У результаті як етнічні, так і 
національні спільноти конструювалися 
навколо кордонів, що розділяли світ на 
«нас» та «них» («своїх» та «чужих»), тим 
самим формуючи «уявні спільноти», за 
визначенням Б. Андерсона [2]1. Останнє 
підводить нас до розгляду «кордонів» та 
«погранич» не як фізичних, адміністра-
тивних територій та ліній, а як уявного 
простору з уявними межами, що форму-
ються тоді, коли стереотипні уявлення, 
складні множинні пам’яті та законсер-
вовані у часі стигми, які ще й політизу-
ються, домінують над досвідом реальної 
комунікації.
1 Нагадаємо, що нації, згідно із визначенням Ан-
дерсона, є «уявними спільнотами» тому, що «чле-
ни навіть найменшої нації ніколи не будуть знати 
більшість своїх співгромадян (fellowmembers), не 
зустрінуть їх і навіть не почують. Проте у свідо-
мості кожного існує образ їхньої спільності» [2, 
с. 6].
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Як зазначають Ніра Юваль-Девіс та 
Марсель Стоецлєр, будь-яка конструк-
ція кордонів (boundaries), що формує 
розмежовані, фактично поділені спіль-
ноти, які включають одних і виключають 
інших, містить у собі процес активного 
уявлення «інших». Така динаміка несе 
на собі відбиток політичних утворень, 
окремих державотворців, вчених, по-
літиків тощо − усіх, хто залучений до 
процесу «уявлення» спільнот і кордонів. 
Автори навіть приходять до висновків, 
що будь-які адміністративні кордони за 
своєю суттю − «уявні» утворення, які на-
справді далекі від життя соціальних ко-
лективів, що мешкають по обидва боки 
цих утворень [30, с. 331]. Це твердження 
напряму підводить нас до тієї проблеми, 
яку було окреслено вище: для антропо-
логічного дослідження, яке фокусується 
на людині чи спільноті, найважливішим 
є усвідомлення різниці, а часом і прірви 
між тим, як офіційний (гео)політичний 
дискурс конструює кордони, і тим, як 
люди, що проживають на цих кордонах, 
розуміють їх через власний досвід та 
проживають їх. Відповідно культурна 
антропологія фокусується на вивченні 
розуміння себе та «інших» через сприй-
няття кордону на мікрорівні окремих 
індивідів та локальних спільнот. Щоб 
проілюструвати це, перейдемо до кон-
кретних етнографічних прикладів.

Зокрема, антрополог Матійс Пелк-
манс, засновуючись на довготермінових 
польових дослідженнях на грузинсько-
турецькому пограниччі (1997−2001), 
робить висновок, що погляд з кордону 
(border), точка зору пересічного меш-
канця пограниччя, висвітлює нести-
кування, суперечності та недоліки у 
метанаративах націй та держав. Цей 
погляд звичайної людини з «периферії» 

показує, що риторика держави стає про-
блематичною на її окраїнах (margins, 
edges) і вздовж кордонів національні по-
літичні дискурси зазнають поразки, іг-
норуються або змінюють напрямок  [22, 
с. 215]. У першу чергу це стосується від-
чуття належності людини до певного 
місця у просторі (belonging) та розумін-
ня себе й «інших» через певні уявлення 
про те, чим є границя і простір за нею. 
М. Пелкманс наводить приклад свого 
case-study маленького села Сарпі у Грузії, 
яке з 1937 р.1 і до кінця 1980-х років було 
поділене навпіл між СРСР і Туреччи-
ною [22, с. 22−43]. Колишні односельці, 
сусіди та родичі виявилися розділеними 
державним кордоном, який до того ж 
був символічною частиною радянського 
фронтиру та, відповідно, Залізної заві-
си. За десятиліття роз’єднання відбува-
лися складні процеси категоризації та 
відчуження (alienation) мешканців гру-
зинського Сарпі й турецького Сарпі, у 
результаті яких витворилися переважно 
дві різні соціальні категорії: грузини-
православні і турки-мусульмани, діти й 
онуки яких уже не могли порозумітися 
між собою після розпаду СРСР, коли, 
врешті, кордон відкрився і колись розі-
рвані родини мали змогу возз’єднатися, 
про що мріяли довгий час. Утім у біль-
шості випадків щасливого возз’єднання 
не відбулося, бо родичі зробилися «ін-
шими» один для одного уже в другому 
поколінні, не кажучи про третє. Антро-
полог підкреслює, що ця «інакшість» 
помічалася одними й другими у першу 
чергу на рівні повсякденних практик, 
як, наприклад, вживання їжі та напоїв 
1 З 1921 р. до 1937 р., за твердженням 
Пелкманса, кордон був відкритий і село все ще 
було єдиним, незважаючи на те, що дві його 
частини контролювалися різними державними 
утвореннями.
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(у т.  ч. алкоголю), традиції гостиннос-
ті, жести привітання, а також на рівні 
весільних та поховальних обрядів і ри-
туалів, які за час перебування двох час-
тин села у різних державних утворен-
нях суттєво змінилися. «Іншування» ж 
у пострадянський період інспірувалося 
переважно згори, через представників 
влади і церкви у Грузії, які відтворювали 
наратив «європейськості» та «повернен-
ня грузинів у лоно Європи» з відповід-
ним наголосом на чужорідність ісламу 
та цивілізаційну різницю між грузинами 
і турками [22, с. 71−87].

Категорія «європейськості» та, від-
повідно, «недоєвропейськості» відіграє 
істотну роль у кшталтуванні ідентичнос-
тей та перцепцій «іншого» й на західному 
кордоні колишнього радянського фрон-
тиру, зокрема на польсько-білоруському 
та польсько-українському пограниччях. 
Ці та інші проблеми стали об’єктами 
низки досліджень − від політичної гео-
графії до культурної антропології – та не 
втрачають своєї актуальності й досі [5; 6; 
29]. У контексті розгляду «уявних кордо-
нів» варто назвати монографію Каролі-
ни Фолліс з доволі символічною назвою 
«Будуючи фортецю Європи: польсько-
український фронтир»  [9], у якій до-
слідниця вживає концепт rebordering. 
Під rebordering вона розуміє одночас-
ний процес включення і виключення, 
експансії та її обмеження, відкриття 
внутрішніх кордонів та кшталтування 
зовнішніх (як у випадку з ЄС) разом із 
пограничним контролем. Останнє та-
кож, за її словами, впливає на внутріш-
ню та зовнішню мобільність, почуття 
належності, формування ідентичності 
«європейця» з відповідною категориза-
цією усіх «інших» з-поза європейських 
кордонів [9, с. 12−13]. 

Еуніка Блаваскунас, проводячи дов-
готермінові дослідження методом вклю-
ченого спостереження у національному 
заповіднику «Біловезька Пуща» по оби-
два боки польсько-білоруського дер-
жавного кордону, наголошує на ролі 
т.  зв. «позитивних стереотипів» у про-
цесах «іншування». За її висновками, 
польські туристи, які їдуть у Білорусь, 
щоби побачити Біловезьку Пущу на бі-
лоруському боці, впевнені, що на них 
чекає неймовірна пригода, «магічний 
світ» колишніх «Кресів», якого бракує 
в ЄС, водночас розбавлений для турис-
тичної «родзинки» авторитаризмом, іс-
нуванням колгоспів і бідністю. Остан-
нє навіть посилює інтерес від відвідин 
парку на білоруському боці. Проаналі-
зувавши низку таких наративів та пове-
дінку туристів з Польщі та загалом з ЄС 
на кордоні, Е.  Блаваскунас робить ви-
сновок, що «перехід кордону для поль-
ських туристів є актом підтвердження 
їх польської ідентичності як європей-
ської» та посилює почуття «європей-
ськості» й цивілізаційної належності 
до кращого світу  [3, с.  69]. Дослідниця 
також припускає, що такі подорожі че-
рез адміністративний та водночас «уяв-
ний» кордони можуть розглядатися і як 
туристичні, і як частина польського на-
цієтворення (exercises in nation building) 
шляхом пізнання «старих Кресів» та 
східного географічного пограниччя 
власної країни [3, с. 70].

Терміном «уявні» кордони послу-
говуються також у дослідженні діа-
спор та національних і етнічних мен-
шин  [1]. Зокрема, засновуючись на 
концепції «уявних» кордонів, Дагнос-
лав Демські уживає термін «невиди-
мі» кордони (invisible borders) в інтер-
претаціях етнографічних матеріалів з 
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польсько-литовсько-білоруського по-
граниччя та з Вільнюса, зібраних ним 
у 2009–2013  рр. Обравши основною 
цільовою групою польську меншину у 
Литві, зокрема у Вільнюсі, антрополог 
доводить, що на цих територіях донині 
відчутна пам’ять про політичні кордо-
ни міжвоєнного часу та релевантні межі 
етнічних і релігійних спільнот відповід-
но до цих «старих кордонів». Ці «неви-
димі кордони», як стверджує дослідник, 
прямо впливають на повсякденне життя 
мешканців означених теренів, кштал-
тування сусідських відносин у регіоні, 
перцепцій сусідів, ідентичностей та мі-
граційних стратегій [7, с. 149−150, 154]. 
Д. Демські наводить приклади, коли 
«уявні» або «невидимі» кордони (то-
тожні у його дослідницькій перспекти-
ві) виявляють себе, наприклад: під час 
зустрічі у виборі мови спілкування між 
представниками різних етнічних та/або 
релігійних груп (російська, литовська, 
польська); у виборі імені дитини при на-
родженні (польська чи литовська фор-
ми); у міському публічному просторі 
під час релігійних свят та вшановування 
пам’ятних для кожної етнічної групи іс-
торичних дат. Дослідник приходить до 
висновку, що старі фізичні кордони не 
зникають, натомість вони трансформу-
ються в «уявні»/«невидимі» і отримують 
нове життя у формі щоденних символіч-
них проявів [7, с. 169].

Варто зазначити, що осмислення 
«уявних кордонів» відбувається не лише 
у рамках академічних міждисциплінар-
них досліджень. Зокрема, візуальний 
проект від Google Imagined Borders  [15] 
задуманий як «платформа для дискусій 
та обмінів щодо міграційної політики, бі-
женства, бездержавності у сучасних кон-
текстах конструювання націоналізму 

та політик ідентичності». Головним 
завданням проекту проголошується спо-
лучити людей для обговорення, обміну 
міркуваннями та особистим досвідом на 
тему «уявних кордонів» шляхом прове-
дення конференцій, інтерв’ю, виставок 
тощо. Команда Imagined Borders зазна-
чає, що їхній проект − це колекція фо-
тографій від Google Earth, яка постійно 
оновлюється та відображає національні 
кордони по всьому світу. Кінцева ж мета 
проекту − візуально підкреслити штуч-
но сконструйовану сутність кордонів 
між країнами, їх населенням та уявлен-
нями про «інших». Основне питання, на 
яке втілення проекту має намір відпо-
вісти, − яку роль кордони відіграють у 
конструкціях «національної ідентичнос-
ті» та «національної належності». Штуч-
ність кордонів, на думку творців про-
екту, полягає у тому, що в епоху вільної 
торгівлі та пересування речей (товарів, 
матеріальних об’єктів) питання вільного 
пересування людей лишається найбільш 
вразливим та крихким «стовпом» на-
шого нібито вільного й глобалізованого 
світу [15]. Ця штучність, на їхнє переко-
нання, сприяє категоризації людей і ви-
творенню «уявних» кордонів між індиві-
дами та спільнотами.

У контексті «уявної географії» над-
звичайно цікавим та доцільним вида-
ється наукова парадигма виявлення та 
дослідження т.  зв. «фантомних» кор-
донів  − старих територіальних роз-
межувань, що мають вплив на сучасні 
спільноти у Центральній, Східній та 
Південній Європі (безумовно, якщо ми 
говоримо виключно про європейський 
контекст, оскільки межі колишніх тери-
торіальних поділів можуть бути відчут-
ними не лише у Європі, а й у США чи у 
Латинській Америці). 



129Українознавство №4 (69) 2018

Буйських Ю. «Уявні» та «фантомні» кордони...

«Фантомні» кордони: 
на межах колишніх імперій

«Фантомні» кордони, якщо говори-
ти узагальнено, − це старі територіальні 
лінії розмежувань і поділів (наприклад, 
адміністративні кордони колишніх дер-
жавних утворень), що зникли з політич-
них та адміністративних мап внаслідок 
історичних змін, однак продовжують 
впливати на суспільства, що сформува-
лися на відповідних теренах пізніше. Це 
може стосуватися як колишнього кордо-
ну між Східним та Західним Берліном, 
так і колишнього радянського кордо-
ну чи кордонів Британської та й навіть 
Римської імперій.

Ідеї «фантомних кордонів» (phantom 
borders) та «фантомного» пограниччя 
вперше були розвинені у збірці праць 
«Фантомні кордони: простори та гравці 
в [історичному] часі. Нове прочитання» 
під редакцією Беатріс Гіршхаузен та ін-
ших німецьких вчених  [11]. Найбільш 
теоретично змістовною є програмна 
колективна стаття «Фантомні кордо-
ни у Східній Європі» у цій збірці  [12], 
а також низка концептуальних статей 
Б. Гіршхаузен. Дослідниця, зокрема, по-
стулює: «Ми назвали сліди (колишніх 
державних утворень. − Ю. Б.) «фантом-
ними кордонами» за аналогією з видін-
нями (з’явами) зниклих кораблів, що 
плавають поміж матеріальністю та ілю-
зією (фантомом). Поняття «фантомних» 
кордонів (у деяких випадках ми також 
говоримо про «фантомні простори», 
«фантомні території» чи «фантомні гео-
графії») містить у собі цю дуальну ма-
теріальну та фантасмагоричну природу. 
Це поняття також співвідноситься із 
т.  зв. «фантомними болями» втрачених 
територій за аналогією з людськими кін-
цівками» [13, с. 97].

Як демонструє Б. Гіршхаузен, такі 
політичні події, як «розлучення» Чехії та 
Словаччини у 1992 р., драматичний роз-
пад Югославії та як наслідок − війни на 
Балканах і навіть поточний мілітарний 
конфлікт в Україні, є тривожним нагаду-
ванням про те, як фантомні кордони, ко-
лись інструменталізовані політичними 
силами, здатні, попри свою невидимість, 
ставати достатньо сильними та впли-
вовими, щоби розхитати й дестабілізу-
вати країни, через територію яких вони 
проходять [14, с. 108]. Щодо України, то 
таких «фантомних» кордонів можна зна-
йти безліч − починаючи від границі, що 
постала між Річчю Посполитою та Мос-
ковською державою як результат Андру-
сівського перемир’я 1667 р., і закінчуючи 
польсько-радянським кордоном, який 
змінювався до останнього т. зв. «обміну 
територіями» у 1951 р., що супроводжу-
вався черговим насильницьким пересе-
ленням українців і поляків.

Для антропологічних студій важли-
вим є те, що теоретична рамка «фантом-
них» кордонів фокусується на досвіді й 
щоденних поведінкових стратегіях лю-
дей і спільнот. Так, зокрема, на прикладі 
низки країн (Польща, Україна, Словач-
чина, Румунія, Угорщина, Німеччина 
тощо) розглядаються електоральні мапи 
та різниці у вподобаннях виборців від-
повідно до колишнього державного кор-
дону, що пролягав територією досліджу-
ваної країни [29]. Причому це може бути 
як недавній кордон між НДР та ФРН, так 
і кордон між Австро-Угорською та Ро-
сійською імперіями. Наприклад, у Поль-
щі фейсбук-спільнота «Екстремальна 
картографія» розробила жартівливі пла-
кати Zabory widać! («Видно поділи!») [17] 
з мапами Польщі, що відображають 
ті чи інші поточні явища суспільного, 
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економічного та політичного життя кра-
їни, на які впливають кордони трьох по-
ділів Польщі наприкінці XVIII століття, 
а також межі колишніх державних утво-
рень на нинішній її території. На одній із 
таких карт показано, що, наприклад, на 
західних землях, що входили колись до 
Німеччини (т. зв. ziemie odzyskane), мере-
жа залізниць є найбільш розгалуженою, 
натомість на землях, що входили до Ро-
сійської імперії, залізнична мережа зна-
чно менш розвинена. Те саме стосується 
відповідно більшої чи меншої кількості 
кам’яниць, ступеня забрудненості пові-
тря, ступеня розвитку дорожньо-тран-
спортної системи тощо. Зрештою, ви-
дається очевидним, що промисловий і 
цивілізаційний розвиток піднімецьких 
земель розділеної між імперіями Поль-
щі був вищий, ніж підросійських. Од-
нак вражає те, що ці відмінності досі 
не подолані, і «фантомний» кордон між 
неіснуючими державами слугує симво-
лічним поділом Польщі і досі. Зрештою, 
електоральні вподобання поляків на 
останніх виборах 2015 року теж розділи-
лися згідно із цим «фантомним» кордо-
ном, і правляча правоорієнтована партія 
«Право і Справедливість» набрала біль-
шість саме у Південно-Східній Польщі − 
в колишніх територіальних межах Росій-
ської та Австрійської імперій, натомість 
їх опоненти, «Громадянська платформа», 
отримали більшість у Західній Польщі 
(колишні німецькі території)1. У цьому 
контексті українська електоральна гео-
графія теж представляє неабиякий до-
слідницький інтерес [20].
1 Детальніше в польських медіа. URL: http://
wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/51,114871, 
16040731.html?i=1; http://szychtawdanych.
pl/?p=448; http://www.newsweek.pl/polska/
wybory-prezydenckie-2015-wyniki-i-frekwencja-
na-mapie,artykuly,363932,1.html 

Цікавим етнографічним прикла-
дом вивчення «фантомних» кордонів на 
українських теренах можна назвати до-
слідження Сабіни фон Льовіс (яка також 
брала участь у дослідницькому проекті 
«Фантомні кордони в Центрально-Схід-
ній Європі»)2 у с.  Сокиринці Чемеро-
вецького району Хмельницької обл. та 
с. Сокиринці Чортківського району Тер-
нопільської обл. України, які були одним 
селом до 1772  р.  [21]. У рамках поділів 
Польщі по Збручу одна частина лиши-
лася в Австро-Угорській імперії, інша, 
відповідно, у Російській. У міжвоєнний 
період дві частини одного села розта-
шовувалися у Польщі та в СРСР. З кінця 
Другої світової війни вони стали части-
ною УРСР, вперше за 150 років існуючи 
без державного кордону між ними. Од-
нак зворотного об’єднання не сталося, і 
донині в Україні існує два села Сокирин-
ці – одне навпроти одного через р. Збруч. 
Цей факт, утім, не заважає мешканцям 
обох сіл, з ініціативи їх адміністрацій, 
спільно святкувати 520-ту річницю 
створення села Сокиринці. С.  фон  Льо-
віс звертає увагу на те, що «фантомний» 
кордон, попри існування природного 
кордону − р. Збруч, має невидимий та 
уявний характер і проявляється у певних 
поведінкових паттернах (як приклад до-
слідниця наводить формули звертань: 
«Слава Ісусу Христу!» у Сокиринцях 
Тернопільської обл. та «Добрий день» і 
«Здрастуйте» у Сокиринцях Хмельниць-
кої обл.), в особливостях функціонуван-
ня релігії як у приватній, так і публічній 
сферах, у різних релігійних деномінаціях 
(відповідно греко-католики у Тернопіль-
ській обл. та православні у Хмельницькій 
обл.), у культурі комеморації та загалом 
2 Офіційний сайт проекту. URL: http://www.
phantomgrenzen.eu
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у ставленні до минулого, які різняться 
у сусідніх селах (пам’ятник УПА у Тер-
нопільській обл. та пам’ятник Леніну у 
Хмельницькій, який зняли у другій поло-
вині 2014 р. рішенням сільської влади, а 
не з ініціативи мешканців села, частина з 
яких виступала проти цього).

За визначенням Сабіни фон Льовіс, 
«фантомні кордони, як ми їх розуміє-
мо, є політичними кордонами, що вже 
не існують політично чи легально, од-
нак проявляються нині у різних формах 
та вимірах соціальних рухів та прак-
тик  […]»  [20, с.  99]. Таким чином, кон-
цепт «фантомних кордонів» пропонує 
теоретичні пояснення низки специфіч-
них явищ (таких, зокрема, як відповід-
ність електоральних уподобань вибор-
ців старому передвоєнному кордону чи 
різниця у сприйнятті минулого та його 
матеріальний вимір у відповідних лока-
ціях) у Центрально-Східній та Південній 
Європі. Відправним пунктом цієї теоре-
тичної парадигми є те, що «фантомні» 
кордони займають важливе місце в об-
разі східно-центральноєвропейської мо-
заїки територій та ідентичностей, сприя-
ючи також категоризації інших (othering) 
та орієнталізації індивідів та спіль-
нот, які живуть поза цими кордонами. 
Такі кордони (borders) створюють межі 
(boundaries) не на політично-адміністра-
тивних чи географічних мапах, а всере-
дині суспільства. Теоретичні рамки, які 
пропонує парадигма «фантомних» кор-
донів, можуть слугувати корисним ін-
струментом під час дослідження взаємо-
дії часу, простору й історії, культурного 
сусідства та міжконфесійних стосунків, 
неподоланого травматичного минулого, 
а також бути підґрунтям для інтерпрета-
цій локального регіоналізму та «уявної 
географії».

Вивчення «уявних» та «фантомних» 
кордонів як соціокультурних феноменів 
у межах «уявної географії» лишає біль-
ше питань, аніж відповідей, тим більше 
в умовах, коли історія відбувається тут і 
зараз і ми не можемо бути певними, що 
державні та адміністративні кордони 
лишатимуться сталими. Тільки на при-
кладі України можна спостерігати, на-
скільки відчутними стали «фантомні» 
кордони колишніх імперій під впливом 
війни, яка точиться на сході держави. 
Найголовніше для дослідника-антропо-
лога розуміти та емпатично відчувати 
те, що будь-які кордони є також части-
ною людського досвіду. Досліджуючи 
кордони, а тим більше їх «уявний» та 
«фантомний» вимір, ми вивчаємо на-
самперед людей і людське повсякдення. 
Важливо бути свідомим того, що у часи 
глибоких криз та масштабних соціаль-
них перетворень «уявні» кордони на-
цій та національних ідентичностей пе-
реживають новий вибух та набувають 
нових форм. Це відбувається разом із 
процесами іншування, стигматизації та 
стереотипізації, що посилюються у пе-
ріоди економічного колапсу та політич-
ної нестабільності. На жаль, у дослідни-
ків часто немає адекватної відповіді, як 
зменшити градус напруги між індивіда-
ми та цілими спільнотами або ж як за-
побігти процесам категоризації «інших», 
які передували всім війнам, конфліктам, 
насильницьким переселенням і етніч-
ним чисткам. Однак світ живе з цим не 
одне століття і чудодійних рецептів пов-
ного уникнення таких катастроф ще не 
винайдено. Дослідникам соціальних і 
гуманітарних дисциплін варто писати 
про це, публічно говорити про наяв-
ні проблеми, пов’язані з «іншуванням» 
та «уявними» кордонами, вступати у 
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дискусії і сподіватися, що їхній внесок у 
суспільний діалог та зменшення напруги 
у суспільстві буде відчуватися і матиме 
вплив.
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню перспективності застосування парадиг-
ми пограниччя у міських розвідках. Фокус уваги на внутрішніх та зовнішніх кордонах міста 
сприяє кращому розумінню багатьох міських процесів. Аналіз кордонів за п’ятьма аспектами 
(політичний, фізичний, соціально-просторовий, психологічний та функціональний), вико-
ристаний у тексті, є фактично аналітичним інструментом, що допомагає у виявленні та 
комплексному вивченні міських кордонів та соціальних процесів, пов’язаних з їх виникнен-
ням та функціонуванням. Так, основними функціями політичних кордонів є структурування 
міської території та упорядкування діяльності у її межах. Існування цих кордонів сприяє 
регулюванню стосунків містян з владними структурами та установами міста. Фізичні кор-
дони завжди присутні у просторі будь-якого міста як міські об’єкти. Вони допомагають у 
комплексному сприйнятті простору, а також виконують роль маркування території. Ти-
повим для міст є існування економічних, культурних, етнічних, релігійних кордонів тощо. 
Нерідко соціальні проблеми, розбіжності в поглядах та світосприйнятті знаходять своє 
фізичне втілення у конструюванні соціально-просторових кордонів. Не менш важливим є 
дослідження невидимих кордонів – тих, які конструюються містянами ментально. Дослі-
дження психологічних кордонів дає можливість зрозуміти логіку просторової поведінки на-
селення та сприяє глибшому розумінню процесів, що відбуваються в місті. З психологічним 
сприйняттям кордонів пов’язане дослідження функціональних кордонів у місті. Це питання 
стосується насамперед дослідження просторів діяльності. У пропонованій до уваги читачів 
статті проаналізовано кордони у м. Ірпені за згаданими вище аспектами. Апробація цього 
підходу на конкретному кейсі засвідчила як існування фізичних кордонів у просторі Ірпеня, 
так і уявних ментальних кордонів у свідомості містян, які, однак, є не менш важливими та 
нерідко знаходять своє відображення у реальному зонуванні території або застосуванні об-
межувальних заходів. Проте будь-які кордони мають свої функції і далеко не завжди їхня роль 
є негативною. Розуміння внутрішньої логіки їх створення сприяє більш гармонійній взаємодії 
спільноти з цими кордонами.

Ключові слова: Ірпінь; ірпінці; міські дослідження; студії з пограниччя; «політичні» кор-
дони; «фізичні» кордони; «соціально-просторові» кордони; «психологічні» кордони; «функціо-
нальні» кордони.
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Нині студії пограниччя твердо посіли 
позицію міждисциплінарного напрям-
ку, що об’єднує дослідження, здійснені 
представниками різних соціально-гума-
нітарних дисциплін. Таку популярність 
парадигми пограниччя можна пояснити 
її певною універсальністю та здатністю 
оприявлювати структурні проблеми до-
сліджуваних об’єктів та явищ. Вчені вже 
далеко відійшли від розуміння кордонів 
виключно у національному контексті. 
Тепер ми з впевненістю можемо гово-
рити не лише про фізичні кордони, а й 
просторово-часове, ментальне, соціаль-
но-економічне та інші пограниччя. Зре-
штою, за твердженням М. Тлостанової, 
світ у ХХІ столітті буде все більше і біль-
ше «опограничуватись», а до його стрім-
ко змінюваної соціальної та культурної 

реальності найбільш пристосованим 
буде пограничний індивід, здатний мис-
лити по-новому [16, с. 65]. Тож сьогодні 
пограниччя оточує нас скрізь. 

Звертаючись до усталеного розу-
міння кордону як структуруючого еле-
менту простору, цілком очевидним ви-
дається твердження, що люди завжди 
живуть у межах адміністративно та 
фізично окреслених територій. Спосо-
би встановлення цих меж можуть бути 
різноманітними  – від офіційно затвер-
дженого територіального поділу до си-
туацій, коли кордони є фіксованими та 
загальновідомими, проте неофіційними: 
обмеження типами забудов, характером 
господарського призначення території 
чи видами діяльності у її межах, зелени-
ми насадженнями тощо. Проте важливо 

Annotation. The article is devoted to the study of promising use of the borderland paradigm 
in urban research. The focus on the inner and outer boundaries of the city contributes to a better 
understanding of many urban processes. The analysis of boundaries by five aspects (political, physical, 
socio-spatial, psychological, and functional), used in the text, is an analytical tool for the identification 
and comprehensive study of urban boundaries and social processes associated with their occurrence and 
functioning. The main functions of political boundaries are the structuring of urban territory and the 
organization of activities within its boundaries. The existence of these borders facilitates the regulation 
of relations between city dwellers and the administrative bodies of the city. Physical boundaries are 
always present in the space of any city as city objects. They help in the complex perception of space 
and also act as markers of the territory. Typical of cities is the existence of economic, cultural, ethnic, 
religious boundaries, and so on. Often, social problems, differences in views and worldviews find their 
physical embodiment in the design of social and spatial boundaries. Equally important is the study of 
invisible borders, i.e. constructed by city inhabitants mentally. The study of psychological boundaries 
allows us understanding the logic of spatial behavior of the population and promotes a deeper 
comprehension of the processes taking place in the city. The study of urban functional boundaries 
is related to their psychological perception. This question regards, first of all, investigating spaces of 
activity. The boundaries of Irpin are analyzed in this article by the above-mentioned aspects. The 
approbation of this approach in a concrete case study has shown the existence of physical boundaries in 
Irpin, as well as mental boundaries in the minds of its citizens, which, however, are not less important 
and are often reflected in the factual zoning of the territory or the application of restrictive measures. 
However, any boundaries have their own functions, and their role is far from being exclusively negative. 
Understanding the internal logic of their creation contributes to the more harmonious interaction of the 
community within these borders.

Key words: Irpin; inhabitants of Irpin; urban studies; borderland studies; “political” borders; 
“physical” borders; “socio-spatial” boundaries; “psychological” borders; “functional” borders.
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наголосити, що розташування та вплив 
кордонів сьогодні розуміється як ре-
зультат соціальних процесів. Кордони 
виникають внаслідок певних політич-
них, соціально-економічних та культур-
них змін. А отже, дослідження кордонів 
нерозривно пов’язане з вивченням пи-
тань соціальної та культурної сегрега-
ції, ментального осягнення простору, 
конструювання «уявних» кордонів. Як 
зазначає В. Брейтунг, ці питання давно 
стали предметом урбаністичних студій, 
проте, розглядаючи їх, дослідники не 
завжди зосереджують увагу на самому 
терміні «кордон»  [2, с.  56]. До цієї про-
блеми у своїх роздумах звертається, зо-
крема, Ю.  Буйських. Вона, розглядаючи 
застосування методів студій погранич-
чя в урбаністичній антропології, наво-
дить думку М.  Ламонт та В. Мольнар, 
які зазначають, що кордони (boundaries) 
завжди виступали одним з основних 
об’єктів міських студій у застосуванні до 
соціально маргінальних груп  [3, с.  181]. 
За її словами, в США існує довга тради-
ція досліджень, що стосується внутріш-
ніх символічних (невидимих) уявних 
кордонів різних спільнот. Це, серед ін-
ших, вивчення процесів категоризації, у 
тому числі в передмістях, нетрях та «не-
безпечних» районах  [1;  8], дослідження 
бідних «чорних» районів та різниці між 
«вулицею» (street) і «порядними людьми» 
(decent people)  [6] тощо. Не втрачають 
актуальності у ХХІ столітті досліджен-
ня класових та гендерних [12] кордонів, 
що існують у містах. Увагу привертають 
також «уявні кордони» міста, що почали 
конструюватися чи, навпаки, розмива-
тися у зв’язку з активізацією внутрішніх 
та зовнішніх міграційних процесів у сві-
ті. Зростаюча мобільність населення ак-
туалізує дослідження культурних меж, 

що виникають між «давніми» містянами 
та новоприбулими. Зокрема, звертає на 
себе увагу питання інтеграції та асимі-
ляції мешканців сіл у містах [13]. Також, 
говорячи про суто український контекст, 
актуальності набувають дослідження 
вимушених переселенців зі Сходу, які 
оселилися у багатьох великих містах і 
передмістях України. Зокрема, Ю. Буй-
ських, звертаючи увагу на це питання, 
розмірковує, чи можна застосовувати 
для його вивчення класичне означення 
marginal man, сформульоване Р.  Пар-
ком. Зокрема, чи вимушені переселенці 
є тими індивідами, які «одночасно пере-
бувають у двох різнорідних культурних 
оточеннях та конфліктних дискурсах», 
як це інтерпретував Парк  [5], чи вони 
підпадають під категорію the stranger, за 
Г. Зіммелем [7]? Питання фізичного роз-
межування міського простору постій-
но присутнє у міських дослідженнях. 
Зокрема, ця тема розглядається у пра-
цях, що стали вже класичними: «Право 
на місто» Д.  Мітчелла та «Образ міста» 
К. Лінча. Так, К. Лінч [11] говорить про 
фізичні кордони як один із 5 основних та 
обов’язкових елементів кожного міста. А 
Д. Мітчелл  [4] розмірковує над пробле-
мою соціальної нерівності, що, зокрема, 
проявляється через зонування публіч-
них просторів.

У контексті цього дослідження осо-
бливу увагу привертає стаття В.  Брей-
тунг  [2], який пропонує власний підхід 
до комплексного дослідження міста, 
спираючись на концепцію пограниччя. 
Автор виокремлює 5 аспектів, які харак-
теризують міські кордони: політичний, 
фізичний, соціально-просторовий, пси-
хологічний та функціональний. Саме 
такий підхід до осмислення кордонів у 
місті ліг в основу цього дослідження.
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Тож, рухаючись за схемою, запропо-
нованою В. Брейтунгом, спробуємо до-
слідити кордони м. Ірпеня та їх вплив на 
міську спільноту.

Найбільш очевидним, певно, є аналіз 
кордонів за політичним аспектом. Такі 
кордони є офіційними, регламентовани-
ми, закріпленими відповідною норматив-
ною документацією та, як правило, дове-
деними до відома мешканців міста. Вони 
зображуються на мапах або ж встанов-
люються офіційним переліком територій, 
що входять до відповідного обмеженого 
простору, як, наприклад, «шкільні райо-
ни». Фактично політичні кордони закрі-
плюють управлінську структуру та сфери 
впливу владних ієрархій.

Отже, найперше розглянемо тери-
торіально-адміністративний кордон Ір-
пеня, що є містом обласного підпоряд-
кування. На півночі та північному сході 
Ірпінь межує із смт  Гостомель, на сході 
та південному сході  – з м.  Києвом, на 
півдні – з селами Гореничі та Дмитрівка, 
на заході – з с. Михайлівка-Рубежівка, на 
північному заході – з м. Буча. 

Ірпінь входить до ближнього поясу 
приміської зони Києва, що обумовлює 
тісні соціально-економічні зв’язки з ме-
гаполісом. Місто є адміністративним 
центром Ірпінської міської ради, до 
складу якої, окрім Ірпеня, входять сели-
ща міського типу Гостомель, Коцюбин-
ське, Ворзель. 

Окрім зовнішніх адміністратив-
но-територіальних кордонів, існують і 
внутрішні «політичні» кордони. Так, до 
складу Ірпінської міської ради входять 
36 депутатів, що обираються від визна-
чених виборчих округів. Тож у своїй 
подальшій діяльності вони мають від-
стоювати інтереси населення територій, 
від яких обрані. Депутати забезпечують 

комунікацію населення округу з міською 
владою, зокрема й через особисте спіл-
кування під час систематичних прийо-
мів громадян. 

«Політичні» кордони в місті прояв-
ляються також через такі розмежування, 
як, наприклад, «шкільні райони», вста-
новлені Рішенням виконавчого комітету 
Ірпінської міської ради  [14]. Документ 
закріплює за загальноосвітніми школа-
ми м. Ірпеня конкретні території обслу-
говування з перерахуванням вулиць та 
будинків.

Отже, прояви «політичних» кордонів 
у місті можуть бути різноманітними, як, 
наприклад, обслуговування населення 
у державних установах за дільничним 
принципом. Основними функціями та-
ких кордонів є структурування території 
та упорядкування діяльності у її межах, 
встановлення сфер впливу та відпові-
дальності. Фактично ці кордони регулю-
ють стосунки містян з владними струк-
турами та установами міста.

Далі проаналізуємо кордони Ірпеня 
за фізичним аспектом. Ці кордони за-
звичай легко ідентифікуються в просто-
рі міста, проте не завжди сприймаються 
як власне кордон. Це можуть бути ланд-
шафтні особливості місцевості, напри-
клад, гора чи водойма, інженерні спо-
руди  – мости, шляхопроводи, а також 
дрібніші елементи простору  – паркани, 
стіни, вивіски, типи забудови тощо.

Побачити фізичні кордони в місті 
можна завдяки аналізу мап та планів, 
ландшафтному аналізу, зокрема, методу 
наземної зйомки. Для роботи з фізични-
ми кордонами у межах вулиці, провулка, 
двору тощо стане у нагоді метод інвен-
таризації простору, що застосовується 
в дослідженнях культурного ландшаф-
ту [10]. 
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Проте цей текст має на меті окрес-
лити фізичні кордони міста загалом, не 
заглиблюючись у дрібніші деталі, як, 
наприклад, вивчення кордонів у ме жах 
окремих вулиць. Тому у цьому дослі-
дженні для характеристики фізичних 
кордонів Ірпеня використано такі мате-
ріали, як мапа міста (Google Maps), план 
існуючого населеного пункту  [9] (опор-
ний план Генерального плану) та зобра-
ження міста, доступні за допомогою ре-
сурсу Google earth. 

Найбільш помітними фізичними 
кордонами м. Ірпеня можна назвати річ-
ку Ірпінь, що протікає вздовж півден-
но-східної та східної околиць міста та 
річку Буча, що протікає вздовж північ-
но-західної та північної околиць Ірпеня. 
Сприйняття річок як кордонів у місті 
посилюється тим, що територія, по якій 
вони протікають, майже збігається з ад-
міністративними кордонами міста, осо-
бливо це стосується річки Буча. Щодо 
річки Ірпінь, то на обох її берегах роз-
міщуються смуги луків, городів та угідь. 
Саме вони відокремлюють з одного боку 
основну міську територію від річки, а з 
другого  – річку від адміністративного 
кордону міста. Майже всі житлові, гос-
подарські та адміністративні споруди 
міста розташовуються між річками.

Іншим помітним фізичним кордо-
ном Ірпеня є наявність лісового масиву, 
вільного від забудови у південній та пів-
денно-західній частинах міста. Цей при-
родний кордон ніби відокремлює міську 
«цивілізацію» від решти території Ірпеня.

Суттєвим фізичним кордоном є за-
лізнична магістраль Київ  – Коростень, 
що перетинає місто з північного заходу 
на схід. Цей кордон усередині міста є 
досить відчутним для мешканців, адже 
щодня тисячі ірпінців долають його, 

бажаючи потрапити з однієї частини 
міста в іншу. В інтерв’ю, що проводились 
у ході дослідження, багато респондентів 
згадує залізничний переїзд як важливий 
пункт перетину цього кордону. «В Ирпе-
не есть большая проблема – переезд. Он 
разделен железными путями. И, кстати 
говоря, этот переезд достаточно часто 
блокируется надолго. Например, послед-
ний раз я стояла, я не преувеличиваю, 
полчаса. Я опоздала на встречу. Даже 
таксист был удивлен, такое редко когда 
встречается»,  – говорить респондент-
ка Каріна (1979  р. н.). Ірпінчанин Олег 
(1987 р. н.) так характеризує цей міський 
кордон: «Жодна маршрутка не їде з тої 
половини в цю половину. Мені приїхати 
на Академмістечко – сів на маршрутку 
і приїхав, а щоб приїхати на той край 
Ірпеня, мені треба сісти на маршрут-
ку, доїхати до вокзалу, перейти через 
колію по підземному переходу, сісти на 
іншу маршрутку і поїхати на ній на той 
край».

До того ж сприйняття залізниці як 
межі спричинене тим, що для багатьох 
мешканців міста залізничний вокзал є 
важливим пунктом у щоденному марш-
руті. Тут починаються та закінчуються 
робочі будні тисяч містян, які користу-
ються електропоїздами, добираючись 
на роботу у м. Київ. Для тих, хто надає 
перевагу громадському автотранспорту, 
привокзальна площа також має особли-
ве значення, адже саме звідси щодня до 
Києва відправляються маршрутні так-
сі. Також по цій частині міста пролягає 
нова дорога, що значно скорочує шлях 
від Ірпеня до Києва: «Та часть, которая 
живет по эту сторону переезда, поль-
зуется в основном старой трассой. Та 
часть города, которая живет по дру-
гую сторону переезда, они выезжают на 
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новую трассу. Часть города, которая 
принадлежит к новой трассе, считает-
ся более фешенебельной, интересной для 
жизни» (Каріна, 1979 р. н.). Тож, говоря-
чи про внутрішньоміські кордони Ірпе-
ня, неможливо оминути регіональну ма-
гістраль державного значення Р-30. На 
початку 2012 року було відкрито нову 
ділянку цієї дороги, що забезпечила на-
багато швидший та комфортніший про-
їзд з Ірпеня до Києва. Водночас поява 
цієї дороги сприяла ще одному розме жу-
ванню в місті – на райони, куди можна 
доїхати з Києва швидше, користуючись 
новою дорогою, і які, відповідно, вважа-
ються привабливішими для життя, та на 
райони, до яких можна дістатися, їдучи з 
Києва по трасі Е-373 та Гостомельському 
шосе.

Також варто зауважити, що неда-
леко від залізниці розташовується ад-
міністративний центр міста з будівлею 
міськради. На цьому ж боці міста зна-
ходиться більшість торгових центрів, 
магазинів, ресторанів, кафе, лікарень, 
навчальних закладів тощо. До цих місць 
відповідно спрямовуються щодня марш-
рути тисяч ірпінців, змушених знову 
і знову перетинати залізницю. Таким 
чином, мешканці північної та північно-
східної частин Ірпеня особливо гостро 
сприймають залізницю як кордон, що 
відокремлює їхнє місце проживання від 
центру міста та важливих інфраструк-
турних об’єктів.

Говорячи про типи міської забудови і 
відчуття кордону, пов’язане з ними, вар-
то зазначити, що з житлової забудови у 
просторі міста переважають будинки 
садибного типу. Багатоповерхова ж за-
будова на час складання Генерального 
плану (2011 рік) концентрувалася насам-
перед у центральній частині Ірпеня  [9]. 

На сьогодні такого чіткого розмежуван-
ня не існує, оскільки за останні роки в 
різних частинах міста з’явилась велика 
кількість багатоповерхових будинків та 
цілі житлові комплекси, які сприйма-
ються як відокремлена територія.

Ще одним помітним фізичним 
об’єктом у просторі міста є промзона. 
Більшість промислових підприємств 
міста розташовані вздовж р. Буча. Хоча 
ірпінська промзона не є однорідною, те-
риторії, зайняті під промислові підпри-
ємства, є досить чітким переходом від 
простору «міста для життя» до своєрід-
ної промислової околиці Ірпеня.

Отже, фізичні кордони завжди при-
сутні у просторі міста. Тут зроблена 
спроба окреслити найпомітніші об’єкти 
Ірпеня, що так чи інакше розмежовують 
територію міста. Фізичні кордони до-
помагають у комплексному сприйнят-
ті міського простору, а також викону-
ють роль маркування території. Фрази 
«живу за переїздом», «маю город за річ-
кою», «працюю біля нової траси на Київ» 
є зручними загальнозрозумілими орієн-
тирами, що використовуються мешкан-
цями міста і не потребують додаткових 
пояснень.

Проте, коли йдеться про кордони, 
мається на увазі не лише про фізичне 
сприйняття простору, а й соціальні про-
блеми. У будь-якому місті, і Ірпінь не є 
винятком, існують соціально-економіч-
ні, соціально-культурні, етнічні, релігій-
ні проблеми тощо. Нерідко ці проблеми 
мають зв’язок із конкретними міськими 
просторами, а на «прикордонних» тери-
торіях проявляються з особливою силою. 
У місті завжди присутні більш чи менш 
благополучні та заможні райони, тери-
торії з вищим чи нижчим рівнями зло-
чинності, з більш та менш розвиненою 
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інфраструктурою та простором можли-
востей для населення, ділові та спальні 
райони, закриті простори чи простори 
з обмеженим доступом тощо. Всі ці те-
риторії мають свої особливості, правила 
життя та норми поведінки, які не завжди 
усвідомлюються населенням, проте сум-
лінно дотримуються. 

Навряд чи можливо здійснити ха-
рактеристику цілого міста за соціаль-
но-просторовим аспектом у невелико-
му огляді, оскільки кожна конкретна 
територія та соціальні проблеми у її ме-
жах потребують окремого дослідження. 
Тому у цьому тексті зосередимося на 
характеристиці соціально-просторових 
кордонів, що присутні у житті мешкан-
ців новобудов Ірпеня, оскільки наше1 
етнографічне дослідження було сфоку-
соване саме на цій категорії населення.

Насамперед слід зауважити, що коли 
йдеться про свій дім та територію нав-
коло нього, мешканці Ірпеня воліють 
обмежувати доступ сторонніх людей 
до цих територій: «У нас ведеться мова 
про те, щоб огородити територію на-
ших чотирьох будинків. Закрите щоб 
було.  – А чому?  – Тому, що поруч Ірпінь 
розбудовують. Поруч дуже багато ново-
будов. І ходять робітники п’яні, матю-
каються, по території вештаються» 
(Оксана, 1983  р. н.). Варто зауважити, 
що такі перестороги характерні як для 
багатоквартирних комплексів, так і для 
приватних будинків садибного типу. 
Іноді застосування додаткових заходів 
безпеки не є безпідставними: «В на-
шем конкретном случае я предусмотрел 
всю эту систему безопасности: видео-
наблюдение, сигнализация, куча-куча 
1 Польові матеріали до цієї розвідки були записа-
ні в 2017 – 2018 рр. О. Овсіюк, О. Соболєвою та 
Т. Полек серед мешканців міста Ірпеня.

всех моментов. В этом плане я себя обе-
зопасил. Что касается микрорайона, 
очень много тут строителей, приезжих, 
разного контингента. Бывали случаи, у 
нас было такое, когда мы поехали в са-
наторий на две недели, конкретно на на-
шей улице три дома обнесли. От начала 
улицы пошли подряд, обокрали три дома. 
Поэтому каждый должен обеспечивать 
себе какую-то систему безопасности и 
все такое…» (Іван, 27 р.). 

Загалом неважливо, чи огороджена 
територія навколо будинку, чи ні, вона 
сприймається як певна межа, що відді-
ляє внутрішній світ власного простору 
від чужого зовнішнього. Мешканці од-
ного двору чи сусіди по вулиці вважа-
ються своїми людьми: «Тут же всі – одна, 
як кажуть, сім’я…» (Леонід, 1947  р.  н.), 
решта  – чужинці, до яких варто стави-
тись з обережністю: «Були два роки назад 
випадки, що ходили грабіжники, і так 
сталось, що мамочки, які там гуляють, 
вони один одного знають, ну, і не так, 
що спілкуються і дружать, але візуально 
один одного знають. І коли якийсь чоло-
вік чужий з’явився, вони почали за ним 
слідкувати» (Марина, 1981 р. н.).

Крім того, формуються певні неписа-
ні норми поведінки, система дозволів та 
обмежень для «своїх» і «чужих» у межах 
простору навколо будинку. Як правило, 
мешканці та управляючі господарством 
будинку намагаються контролювати ак-
тивність чужинців на прибудинковій 
території. Наприклад, практикуються 
заходи з обмеження доступу до сміт-
тєвих баків: «…сделали мусорку, кото-
рая закрыта, пин-код нужно вводить, 
чтобы открыть. Кстати, приходит в 
квитанции ежемесячно, в квитанции из-
меняется пин-код, чтоб не распростра-
няли его жильцам других домов, тем, 
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которые не относятся к нашему ЖЕКу» 
(Каріна, 1979  р. н.). Оскільки далеко не 
кожен двір багатоповерхового будинку 
в місті має закріплені за мешканцями 
паркувальні місця та взагалі достатній 
простір для паркування машин, меш-
канці новобудов часто негативно реа-
гують, коли чужинці ставлять авто біля 
їхніх будинків, і намагаються обмежити 
таку практику: «У некоторых соседей 
возникали поэтому вопросы, что не хва-
тает парковки, чтобы чужие не парко-
вались…» (Каріна, 1979 р. н.). Часто при-
чиною таких ситуацій є недотримання 
норм при будівництві житлових споруд: 
«…Вот у меня через дорогу 5-этажки. 
Нормы не выдержаны. Площадки дет-
ской нет, парковки нет. Другие дома 
тоже не согласны, что на их террито-
рии паркуют машины, начинаются 
конфликты» (Анастасія, 1980 р. н.). Ча-
сом мешканці новобудов вдаються до 
огородження території, бажаючи убез-
печити свій двір від надмірного галасу 
та скупчення людей: «У нас закрытая 
территория, огороженная, и кодовый за-
мок. Потому что, когда не было раньше 
огорожено, со всех там окрестных домов 
шли сюда дети. Я понимаю их, дети  – 
это цветы, но хочется тоже отдыха» 
(Людмила, пенсійного віку). Рішення про 
огородження залежать від особистих 
уподобань більшості мешканців будин-
ку. Багатьох новоселів не дуже бенте-
жить, що зручностями їхнього двору 
може скористатися людина, що не меш-
кає тут: «Майданчик такий добротний, 
хороший, не там якийсь дерев’яний. Воно 
вже три роки, але воно стоїть і скільки 
там дітей… Поки не було парку там 
всі діти сходилися, з всіх довколишніх, 
навіть з приватного сектора на цьо-
му маленькому майданчику. Там в три 

поверхи гуляли, і він витримав» (Мари-
на, 1981  р. н.). Проте далеко не всі ви-
годи прибудинкової території доступні 
немешканцям будинку. Якщо зазвичай 
ірпінці не будуть проти, що на дитячому 
майданчику грають не лише їхні діти, то 
опція влаштування барбекю у дворі до-
ступна лише мешканцям дому: «…у нас 
3 поверхи, 12 квартир в будинку, кожен 
кожного знає. Якщо там хочеться, береш 
спільний мангал, береш там, ставиш під 
будинком, смажиш шашлик, і все класно» 
(Олег, 1987 р. н.). 

Також серед новоселів Ірпеня має 
місце соціально-економічне розмежу-
вання. Люди заможніші, які мають 
можливість дозволити собі певні мате-
ріальні блага, сприймаються як більш 
бажані сусіди. А місця їхнього прожи-
вання  – райони елітної приватної забу-
дови та житлові комплекси з дорожчими 
апартаментами  – як більш комфортні 
та безпечні для життя: «В данном слу-
чае комплекс дорогой, соответственно, 
ауди тория тоже хорошая… Чем дороже 
цена, тем у вас будут спокойнее соседи, 
и наоборот, чем дешевле цена, тем бо-
лее буйные соседи, больше молодежи, со-
ответственно, больше разной гульни и 
тусни» (Анастасія, 1980 р. н.).

Проте варто наголосити, що під час 
нашого дослідження не було зафіксова-
но випадків, коли соціально-просторові 
кордони спричиняли серйозні розлади 
серед мешканців міста. Більшість новосе-
лів сприймають місто як безпечне, де не-
високі паркани, дітей можна відпускати 
на вулицю без нагляду і люди загалом до-
сить привітні один до одного: «Мы здоро-
ваемся друг с другом. Даже если ты кого-
то не знаешь, все равно все здороваются. 
Довольно часто улыбаются, то есть то, 
чего в Киеве нет» (Анастасія, 1980 р. н.).
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Загалом конструювання кордонів є 
цілком природним бажанням людини 
окреслити власний простір. Проте бага-
то пограничних дискурсів розглядають 
кордони як негативне явище та заклика-
ють до необхідності їх подолання. Вод-
ночас є очевидним, що кордони мають 
функції, зокрема забезпечення контро-
лю простору, розподілу потужностей, 
полегшення адміністрування території, 
а тому їх не варто розглядати у суто не-
гативному контексті  [2, с.  57]. Охорона 
території є однією з основних функцій 
кордону. Тому, щоб убезпечитись від не-
бажаних ситуацій, ірпінці намагаються 
конструювати цілком відчутні кордо-
ни – закривати доступ до територій, по-
силювати нагляд за ними. Однак не слід 
забувати, що кордони, створені, щоб 
відстоювати інтереси одних, часто по-
рушують інтереси інших, а отже, можуть 
стати причиною конфліктів та сприяти 
виникненню напруження у суспільстві.

Проте кордони не обов’язково мо-
жуть мати фізичне втілення у просторі. 
Невидимі психологічні кордони часто є 
не менш відчутними, ніж фізичні.

Ірпінь входить до Київської агломе-
рації, а саме до ближнього поясу столич-
ного передмістя. Багато новоселів Ірпе-
ня є молодими людьми працездатного 
віку, які свою професійну діяльність та 
самореалізацію пов’язують з мегаполі-
сом, а в Ірпені оселилися з міркувань до-
ступності житла та зручного транспорт-
ного зв’язку зі столицею. Тому у місті 
дуже поширена маятникова міграція: 
ірпінці щоранку прямують на роботу до 
Києва і щовечора повертаються в місто 
після робочого дня. Зважаючи на таку 
ситуацію, одне з головних завдань на-
шого дослідження полягало у з’ясуванні 
того, чи новосели надають особливого 

значення Ірпеню, чи усвідомлюють своє 
місце проживання відокремленим від 
Києва або ж сприймають його виключно 
як своєрідний «спальний» район столи-
ці. Це питання тісно пов’язане з понят-
тям «належності до місця»1. Загалом же 
варто відзначити, що проведені інтерв’ю 
та аналіз ментальних мап, які малювали 
респонденти, показали, що, незважаючи 
на те, що левову частку своєї соціальної 
активності новосели Ірпеня реалізують 
у Києві, вони надають Ірпеню значення 
власного дому. Насамперед психологіч-
на прив’язаність до місця проживання, 
наповнення простору міста особли-
вими сенсами характерні для людей, 
що мають сім’ю: «…зараз вони  [діти] 
знають, шо Ірпінь це їхній дім, особли-
во старший вже в школі, вони вчать, 
це рідне місто, яка там в нас є річка в 
рідному місті. Вже розрізняють, розумі-
ють, що Ірпінь – це Ірпінь, це їхній дім» 
(Марина, 1981 р. н.). Водночас самотнім 
молодим людям важче повністю усвідо-
мити себе ірпінцем навіть після трива-
лого проживання в місті: «Я не відчуваю 
себе ірпінянкою. Хоча сьогодні було таке 
відчуття. Таке гарне місто. – Після про-
писки? – Да! Після прописки. Але все моє 
соціальне життя і професійне в Києві, я 
в Ірпені тільки сплю. Рідко коли виходжу 
на вулицю»(Оксана, 1983 р. н.).

Загалом більшість новоселів сприй-
мають Ірпінь відокремлено від Києва. З 
психологічним сприйняттям кордонів 
пов’язане питання просторової поведін-
ки населення та дослідження функціо-
нальних кордонів у місті та поза ним. 

У масштабі міста розгляд кордонів 
за функціональним аспектом передбачає 
1 Детальніше про це див. у ст. «Антропологічне 
дослідження локальної міської спільноти Ірпеня» 
[15].
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вивчення просторів діяльності та функ-
ціональних мереж. Досліджуючи функ-
ціональні кордони, які присутні в житті 
новоселів Ірпеня, ми знову ж таки звер-
таємось до ментальних мап, які демон-
струють чіткий розподіл активностей 
ірпінців між Києвом та Ірпенем. Мега-
поліс респонденти пов’язують з робо-
тою, ширшими можливостями для задо-
волення різноманітних власних потреб, 
оскільки столиця має більш розвинену 
інфраструктуру, ніж передмістя, з ве-
ликою різноманітністю способів прове-
дення активного культурного дозвілля. 
В той же час, малюючи Ірпінь, респон-
денти говорять про власний дім, розмі-
реність життя, можливість спокійного 
відпочинку на природі.

Крім існування функціонального 
розмежування між Києвом та Ірпенем, 
можна говорити про досить чітко окрес-
лені простори діяльності у межах само-
го міста. Насамперед слід згадати центр 
Ірпеня як місце, де зосереджені важливі 
інфраструктурні об’єкти, є багато мож-
ливостей для задоволення власних по-
бутових та культурних потреб, а тому 
ця частина міста стабільно притягує до 
себе містян. Також усі наші респонденти 
під час інтерв’ю обов’язково згадували 
реконструйовані та новостворені міські 
парки як важливі простори для прове-
дення дозвілля в Ірпені. Інтерв’ю пока-
зали, що поява впорядкованих парків та 
культурні заходи, які проводяться на їх 
території та на центральній площі міста, 
для багатьох респондентів стали гарною 
альтернативою розвагам у Києві в ви-
хідні дні: «…в парке гуляем, зелёная зона. 
Мы не выезжаем в Киев» (Валерій, 35 р.). 

Отже, застосування парадигми по-
граниччя у міських студіях відкриває 
для дослідника широкі можливості для 

комплексного вивчення міста. Дослі-
дження кордонів міста за запропонова-
ними 5-ма аспектами допомагає глибше 
зануритись у міську структуру, поба-
чити приховані внутрішньоміські про-
цеси та поглибити розуміння проблем, 
що існують у конкретному місті. Такий 
комплексний підхід об’єднує вивчення 
реальних фізичних кордонів, присутніх 
у просторі, та «уявних» кордонів, скон-
струйованих містянами ментально, а 
отже, дає можливість побачити багато-
гранність життя міської спільноти.
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Нині студії пограниччя твердо посіли позицію міждисци-
плінарного напрямку, що об’єднує дослідження, здійснені 
представниками різних соціально-гуманітарних дисциплін. 
Таку популярність парадигми пограниччя можна поясни-
ти її певною універсальністю та здатністю оприявлювати 
структурні проблеми досліджуваних об’єктів та явищ. Вче-
ні вже далеко відійшли від розуміння кордонів виключно у 
національному контексті. Тепер ми з впевненістю можемо 
говорити не лише про фізичні кордони, а й просторово-ча-
сове, ментальне, соціально-економічне та інші пограниччя. 
Зрештою, за твердженням М. Тлостанової, світ у ХХІ століт-
ті буде все більше і більше «опограничуватись», а до його 
стрімко змінюваної соціальної та культурної реальності 
найбільш пристосованим буде пограничний індивід, здат-
ний мислити по-новому. 
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У 2018 році побачила світ книга «Ко-
лись русалки по землі ходили…». Жіно-
чі образи української міфології» автор-
ства Юлії Буйських1. Хоча і видавець, і 
авторка позиціонують цю книгу як на-
уково-популярну, проте і за змістом, і 
за формою вона є ґрунтовним науковим 
дослідженням, заснованим на добре 
опрацьованому теоретичному матеріалі 
та солідній джерельній базі. Книга міс-
тить такі важливі та необхідні атрибути 
наукової роботи, як посторінкові поси-
лання (найбільш зручні, на мою думку), 
солідний бібліографічний опис літера-
тури та досить детальний предметно-
тематичний покажчик, котрий дає мож-
ливість докладно вивчити внутрішню 
структуру дослідження та спрощує ко-
ристування книгою.

Мова та авторський стиль є достат-
ньо легкими для сприйняття читачем. 
Власне, із самого тексту, послідовності 
викладу окремих тематичних блоків по-
мітним є те, що дослідження готувалося 
протягом значного проміжку часу. Сама 
авторка в передмові зазначає, що частина 
цієї праці – це перепрацьоване та пере-
осмислене дисертаційне дослідження, 
здійснене за кілька років до підготовки 
та виходу книги. Така перерва у роботі 
над своїм дослідженням, на мою думку, 
дала можливість авторці значно пере-
глянути свої попередні висновки та тео-
рії та подивитися на власний науковий 
досвід з іншої перспективи. Ця важлива 
1 Буйських Ю. «Колись русалки по землі ходи-
ли…». Жіночі образи української міфології. Хар-
ків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. 320 c.

здатність полемізувати із собою та спро-
можність до наукових саморефлексій є 
свідченням певної дослідницької зрілос-
ті та критичності у науковій роботі.

Одне з важливих питань, яке по-
рушене для обговорення у книзі, є ви-
значення поняття, що таке «традиційна 
культура». Справді, для етнолога-антро-
полога важливо визначитися, які саме 
явища ми відносимо до традиції, а які – 
ні. Адже сучасній українські етнологи 
досить часто застосовують цей термін 
у своїх працях і іноді навіть не намага-
ються встановити його межі. Авторка 
доводить, що в працях, які ґрунтуються 
на сучасних польових матеріалах, шу-
кати «канонічну» традицію, яку мож-
на зустріти на сторінках етнографічної 
класики, недоцільно. Більше того, «тра-
диційна культура» – термін досить аб-
страктний та кабінетний за своїм зміс-
том. А навіть найстарші інформанти, з 
якими доводиться сьогодні працювати 
українським етнологам, народилися і 
все своє свідоме життя провели в умо-
вах колгоспів та панування радянської 
атеїстичної ідеології. Саме тому інфор-
мацію, записану з їхніх вуст, аж ніяк не 
можна вважати такою, що безпосеред-
ньо належить до традиційних вірувань 
та практик. Авторка книги обстоює 
необхідність дивитися на релігійність 
та й усю культуру спільноти, що дослі-
джується, як на синкретичну цілісність 
і не намагатися штучно виокремлюва-
ти із усього комплексу людського до-
свіду та практик окремі «архаїчні», а 
значить, теоретично більш значимі для 

DoI: 10.30840/2413-7065.4(69).2018.153095

РЕЛІГІЙНІСТЬ, ВІРУВАННЯ, ТРАДИЦІЇ
(Рецензія на нову книгу з української міфології)
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дослідника, елементи, адже тоді часто 
ми отримуємо досить однобоку та ви-
кривлену картину.

На окрему увагу заслуговує роз-
діл, присвячений розгляду теоретичних 
підходів до вивчення міфології та віру-
вань. Зокрема, авторка аналізує термін 
та поняття «двовір’я», який довгий час 
був широко вживаним у радянській і 
пострадянській історіографії та науко-
во-популярній літературі. Слідом за ін-
шими сучасними дослідниками релігії 
Юлія Буйських доводить, що цей термін 
є штучним, кабінетним та за своїм зміс-
том не відбиває усієї складності та пов-
ноти природи народних вірувань.

Не оминула увагою дослідниця і 
такий важливий термін, як «народна 
релігійність». Найбільш вживаним в 
українській науковій літературі є термін 
«народне християнство», під яким розу-
міється усе розмаїття проявів релігійнос-
ті: фольклорні уявлення, культи святих, 
різноманітні легенди та повір’я. Водно-
час авторка наводить і критику терміна 
«народна релігійність», справедливо за-
значивши, що він найчастіше передбачає 
вивчення сільського контексту та проти-
ставляється «канонічній» релігійності 
та «елітарній» культурі. Найбільш плід-
ною у питаннях вивчення релігійності 
та вірувань авторка вважає концепцію 
«живої» релігійності, або «релігійності 
що переживається» (lived religion). Саме 
цей термін є найбільш вживаним у за-
хідній історіографії. Під ним розуміють 
щоденний досвід релігійності людини 
як цілісне, неподільне на різні складові 
явище. Поняття «живої» релігійності дає 
можливість найбільш повно описати та 
проаналізувати доволі еклектичну кар-
тину світогляду сучасної людини, яка 
одночасно може містити і віру в єдиного 

Бога, і різноманітні магічні практики та 
сучасну міфотворчість.

Варто згадати також і про вдалу 
спробу авторки деконструкції деяких 
кабінетних міфів (серед інших – «береги-
ні»), які сьогодні на хвилі патріотичного 
романтизму та під впливом «архаїчного 
синдрому» набувають неабиякої попу-
лярності в українському суспільстві. 

З точи зору змісту та фактології тре-
тій розділ під назвою «Жіночі постаті 
української нижчої міфології» є цен-
тральним у рецензованій книзі. Влас-
не, ця частина дослідження присвячена 
ґрунтовному та послідовному аналізу 
усіх значимих міфологічних персонажів 
української традиції. Авторка у своєму 
дослідженні адаптує та застосовує кла-
сифікацію, розроблену етнолінгвісткою 
Л. Виноградовою, відповідно до якої 
міфологічні персонажі поділяються за 
ступенем їх антропоморфності та від-
даленістю від «демонічності». Відтак 
авторка досить детально розглядає ві-
рування та уявлення про персонажів 
людського походження. В першу чергу 
це люди з надприродними здібностя-
ми: знахарки, шептухи, «знаючі» люди, 
повитухи, ворожки тощо. До перехід-
них напівдемонічних істот вона від-
носить відьом, чарівниць, чаклунів. В 
українській традиції існує розгалужена 
система вірувань в «заложних» небіж-
чиків, які є антропоморфними за похо-
дженням, але мають риси демонічних 
істот – це ходячі мерці, нехрещені діти, 
самогубці, потерчата, мавки та русалки. 
В рамках запропонованої класифікації 
авторка виділяє в окрему групу персо-
ніфіковані образи та демонічні істоти: 
персоніфіковані людські стани (Душа, 
Доля, Смерть), персоніфіковані людські 
хвороби (Холера, Чума, Пропасниця), 
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персоніфіковані дні тижня (Середа, 
П’ятниця, Неділя).

Не можна оминути увагою останній, 
заключний, розділ книги, присвячений 
практиці та етиці польових досліджень. 
У цьому розділі авторка розмірковує над 
моральними зобов’язаннями дослідни-
ка перед своїми співрозмовниками із 
захисту їхніх інтересів та прав, у першу 
чергу права на приватність. Дослідни-
ки-польовики не мають забувати, що 
насамперед вони працюють із живими 
людьми, у яких є власне бачення самого 
процесу розмови, свої почуття та пере-
живання. Особливо важливо пам’ятати 
про це під час роботи з травматичними 
темами (смерті, війни, насильства). Юлія 
Буйських також докладно описує процес 
паспортизації та оприлюднення матері-
алів, який, власне, і перетворює сирий 
матеріал розмови в наукове джерело, 
яке належним чином потрібно увести до 
дискурсу.

Наприкінці книги містяться усні тек-
сти, записані дослідницею в різних регі-
онах України. Вони являють собою най-
більш типові та репрезентативні сюжети 

вірувань та сучасних міфологічних уяв-
лень. Мова текстів та виклад інформації 
є максимально збереженим оригіналь-
ним мовленням оповідачів, що допома-
гає читачу скласти самостійне враження 
про наратив та оцінити першоджерело.

Насамкінець хочу наголосити, що 
книга Юлії Буйських є надзвичайно 
своє часною та потрібною, що поєднує у 
собі риси ґрунтовного антропологічно-
го дослідження та науково-популярного 
тексту, адресованого не лише представ-
никам власного професійного цеху, але й 
широкому колу читачів, які цікавляться 
українською культурою. Ця книга  – не 
просто систематизація наукового досві-
ду авторки та її попередників, а в першу 
чергу динамічна оповідь-діалог із чита-
чами, а також з інформантами, на свід-
чення яких і спирається авторка. 
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КУЛЬТУРНИЙ ОБРАЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
У ДІАСПОРНІЙ ПЕРІОДИЦІ США (2012 – 2018 РР.)
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Анотація. У статті аналізується газетна україномовна діаспорна періодика США на 
предмет виявлення форм досвіду культурного збереження та способів представлення образу 
України через культурну спадщину. У результаті опрацювання періодичних видань україн-
ської діаспори у США («Nova газета», «Zакордонна Газета», «Національна Трибуна – Шлях 
Перемоги», «Міст», «Свобода», «Українське слово») виявлено такі форми пропагування укра-
їнської культури у західному світі, як музичне, кіно-, театральне та візуальне мистецтво. 

З’ясовано, що проаналізовані періодичні діаспорні видання у повній мірі ілюструють фор-
ми досвіду культурного збереження та способи представлення образу України через культур-
ну спадщину, що становить багаторівневу структуру та визначається як системна модель. 

Зазначено, що вагомим для поширення української культури в світі та зростання іміджу 
України є обсяг території проведення фестивалів, концертів, театральних постановок, ви-
ставок тощо, яка представлена майже усіма штатами Америки. 

Встановлено, що дописувачі статей веб-сайтів електронних періодичних діаспорних ви-
дань намагаються не оминати увагою, ілюструвати та описувати кожне яскраве явище у 
культурному житті української громади, що дає сподівання і віру в те, що українську куль-
туру та мистецтво, а через це і образ України, можна піднести на найвищий рівень, пропа-
гуючи культурні здобутки та спадщину за кордоном.

Отже, головною метою процесу культуротворення української діаспори США є консолі-
дація українців світу задля відродження та збереження національно-культурних традицій 
свого народу.

Ключові слова: українська діаспора США; періодичні видання; образ України; українська 
культура; форми досвіду культурного збереження.

CULTURAL IMAGE OF CONTEMPORARY UKRAINE 
IN DIASPORA PERIODICAL PRESS OF THE USA (2012–2018)

Nataliia OSADCHA
research fellow of the Ukrainian Philology Department of RIUS

Annotation. The article analyzes Ukrainian-language diaspora newspapers of the USA for 
revealing forms of cultural preservation experience and ways of representing Ukraine’s image through 
its cultural heritage. As a result of processing periodicals of the Ukrainian diaspora in the USA (Nova 
hazeta, Zakordonna Hazeta, Natsionalna Trybuna – Shliakh Peremohy, Mist, Svoboda, Ukrainske 
slovo), the following forms of promoting Ukrainian culture in the western world are found: music, 
cinema, theater, visual art.

It is determined that the analyzed periodical publications of the diaspora fully illustrate the forms 
of cultural conservation experience and ways of representing Ukraine’s image through its cultural 
heritage, which constitutes a multilevel structure and is defined as a system model.
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Нині глобалізаційні процеси охопи-
ли всі сфери життя людства і так чи інак-
ше мають прямий або опосередкований 
вплив на економіку, політику, культуру 
країн світу. Постають питання: наскіль-
ки потужним є цей вплив, якими є його 
наслідки та як сприймаються зміни насе-
ленням. Особливої уваги потребує сфе-
ра культури і той факт, що глобалізація 
вносить суттєві корективи в культурне 
середовище країн і регіонів світу. Зараз 
як ніколи важливо зберегти та презенту-
вати свою національну культуру як один 
з виявів національної ідентичності [11]. 
Як стверджував І. Дзюба, «культура стає 
способом вираження національної іден-
тичності та виявлення сенсу буття наро-
ду; цілісна національна культура формує 
конкретну людину; суспільство форму-
ється в лоні національної культури» [27, 
с. 41–42]. 

В українському суспільстві визнача-
ється потреба осмислення сприйняття 
та аналізу культурного образу сучас-
ної України періодичними виданнями 
української діаспори, які із простого 
передавача відомостей перетворили-
ся у важливого учасника внутрішньо-
го та зов нішнього життя суспільства, 
у результаті чого різко зросла їх роль у 

формуванні як внутрішнього та зов-
нішнього курсу держави, так і громад-
ської думки. Особлива роль у цьому 
відводиться електронним газетним ви-
данням, які надають оперативну і до-
ступну інформацію. 

Дослідження газетного матеріалу 
української діаспори щодо подій, які 
відбуваються в Україні, та представлен-
ня її образу у західному світі викликає 
підвищений інтерес дослідників різних 
галузей науки та не втрачає своєї акту-
альності. Досить успішно моніторинг 
газетних публікацій діаспори прово-
дить Національна бібліотека України 
ім. В. І. Вернадського (НБУВ) [57, с. 75–
80], формуючи на цій основі бібліогра-
фічні, аналітичні та інформаційні видан-
ня. Зокрема, Фонд Президентів України 
як структурний підрозділ НБУВ з черв-
ня 2011 р. започатковує видання інфор-
маційно-бібліографічного бюлетеня 
«Україна у відгуках зарубіжної преси», 
в якому подає оперативну інформацію 
про Україну, опубліковану на сторінках 
періодичних видань української діа-
спори та інтернет-версій періодичних 
видань іноземною мовою. Матеріал у 
бюлетені представлений за тематични-
ми рубриками, а в межах рубрик  – за 

It is noted that the size of the territory for conducting festivals, concerts, theatrical productions, 
exhibitions, etc., encompassing almost all states of America, is important for the dissemination of 
Ukrainian culture in the world and the improvement of the image of Ukraine.

It has been established that the contributors to the electronic periodicals of the disapora try not 
to ignore, but, on the contrary, illustrate and describe every vivid phenomenon in the cultural life of 
the Ukrainian community, which gives hope and belief in the fact that Ukrainian culture and art, and 
therefore the image of Ukraine, can be brought to the highest level by promoting cultural achievements 
and heritage abroad.

Thus, the main goal of cultural development pursued by the Ukrainian diaspora of the United 
States consists in the consolidation of Ukrainians all over the world for the revival and preservation of 
their national and cultural traditions.

Key words: Ukrainian diaspora; periodicals; image of Ukraine; Ukrainian culture; forms of 
cultural preservation experience.
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хронологією. До всіх публікацій подано 
анотацію українською мовою. Бібліо-
графічні записи виконуються мовою 
оригіналу зі збереженням особливостей 
бібліографічного опису. Заголовки пу-
блікацій, окрім публікацій російською 
мовою, подані з перекладом українською 
мовою. У кінці бюлетеня представлено 
перелік використаних джерел з коротки-
ми відомостями про кожне видання [61]. 
У першому випуску серії представлені 
матеріали діаспорної преси країн світу, 
в яких висвітлюються події та подаєть-
ся аналіз процесів, що відбуваються в 
Україні, зокрема, діяльність органів за-
конодавчої, виконавчої та судової влади, 
місцевого самоврядування, актуальні 
питання міжнародного співробітництва 
та суспільно-політичного життя, еконо-
мічний стан та правові відносини, події 
в соціальній сфері та проблеми науки і 
культури [62]. 

У вітчизняній науці питанням аналі-
зу преси діаспори загалом і США зокре-
ма займалися В. Губарець  [25], І.  Недо-
шитко [48], Б. Ажнюк [2], Л. Біловус [11, 
с.  46–50; 8, с.  58–66; 9, с.  100–107; 10, 
с. 74–77], О. Висоцький [18, с. 360–364], 
М.  Павлюх  [49, с.  253–261], О.  Логви-
ненко  [45, с.  219–224], В.  Чекалюк  [72; 
71], Л.  Сорочук  [54, с.  62–65] та ін. Ці-
кавою роботою у сфері дослідження 
української діаспори є праця Ф. Застав-
ного. Автор порушує тему збереження 
українською діаспорою національних 
традицій. Він вважає, що велику роль 
у збереженні мови, звичаїв та традицій 
українського народу відіграє церква. 
«Вона сприяла і сприяє консолідації емі-
грантів за релігійними та національно-
етнічними ознаками» [29, с. 23–24]. 

Однак науковці в основному акцен-
тували увагу на чітко сформульованому 

предметі свого дослідження. Питан-
ня представлення образу України че-
рез культурну спадщину у діаспорних 
електронних пресових виданнях не ви-
світлювалося у повному обсязі. З усіх 
згаданих вище науковців лише напрям 
досліджень Л. Біловус спрямований на 
аналіз україномовних періодичних ви-
дань та їх веб-сайтів як чинника збе-
реження національної ідентичності та 
на предмет культурної самопрезента-
ції української діаспори. Важливим, на 
нашу думку, є те, що дослідники вказу-
ють на велике бажання в українців діа-
спори зберегти свою національну іден-
тичність, мову, культуру, традиції.

Метою нашої статті є огляд елек-
тронної газетної діаспорної періодики 
США стосовно виявлення форм досві-
ду культурного збереження та спосо-
бів представлення образу України через 
культурну спадщину, оскільки досвід 
української діаспори Америки може 
бути корисним у плані збереження на-
ціональної культури. Цінним джерелом 
інформації стають електронні періодич-
ні видання нашої громади за кордоном.

Об’єктом дослідження стали веб-
сайти електронних періодичних видань, 
що виходять у діаспорі США у період з 
2012 – 2018 рр.

Предметом дослідження є форми 
досвіду культурного збереження укра-
їнцями діаспори власної культурної 
ідентичності, які відображаються у про-
пагуванні української культури у захід-
ному світі завдяки проведенню культур-
ницьких заходів. 

Ми аналізуватимемо шість електрон-
них періодичних видань, які виходять у 
США, а саме: 

«Nova газета»  – український тиж-
невик, у якому можна знайти останні 
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новини про Україну, українську діаспору, 
цікаві історії про людей, а також про по-
дії, які відбуваються в основному в 3 шта-
тах: Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Пенсиль-
ванія. Видається з 2008  р. у Нью-Йорку 
українською мовою, україномовний го-
ловний редактор Валентин Лабунський. 
Сайт складається з таких розділів: редак-
ція, статті, архів, реклама. Газета включає 
в себе такі колонки: 65 рядків від автора, 
наголоси й акценти, авторитетна дум-
ка, Україна і світ, актуальне інтерв’ю, в 
Украї ні, за київським часом, Америка в 
особах, в Америці, у громаді, довкола сві-
ту, спорт. В елек трон ному архіві доступні 
номери з 2014 – 2017 рр. Ця газета без-
коштовна [58]. 

«Zакордонна Газета»  – це україн-
сько-американська газета, яка почала 
виходити з квітня 1996 р. у Нью-Йорку 
кожного другого тижня. Деякі статті ан-
гломовні. У ній також є багато інформа-
ції про українську політику, деякі світові 
новини, новини в діаспорі та ін. На сайті 
інформація не подається у вигляді номе-
рів газети та рубрик, а окремими стаття-
ми та повідомленнями, не розділеними 
на рубрики. Електронний архів номерів 
відсутній [73].

Україномовна газета «Національна 
Трибуна  – Шлях Перемоги»  – тижне-
вик української громади в США. Редак-
ція газети знаходиться в Нью-Йорку, 
проте читачами видання є українська 
діаспора на теренах усієї Америки. Ви-
ходить з 1954  р. кожного тижня. Голо-
вний редактор – Степан Слуцький. Газе-
та інформує своїх читачів про життя та 
діяльність українських громад у США, 
друкує найгостріші теми, що стосують-
ся політичного та суспільного життя в 
Україні. В тижневику багато матеріалу, 
пов’язаного з висвітленням правдивої 

інформації про історичні події в Украї-
ні, зокрема, значна увага приділяється 
темі визвольних рухів. Газета складаєть-
ся з таких розділів: національна трибу-
на, книгозбірня ООЧСУ, вісник ООЧСУ, 
радіо домівка, про нас, допомогти та 
окремих рубрик: свобода слова, свобода 
совісті, свобода від страху, свобода від 
злиднів. Архіви газети попередніх років, 
які ми будемо аналізувати, представлені 
на сайті за 2012 – 2017 рр. Вона є безко-
штовною, але можна оформити перед-
плату на 6 або 12 місяців [22].

«Міст»  – український тижневик. 
Цей часопис добре знають канадська та 
американська діаспори, бо виходить він 
на теренах Нового світу з 1997 р. Керів-
ник проекту – Олег Кручек. Офіси шеф-
редактора, редактора та виконавчого 
редактора знаходяться у Канаді, США 
та Україні. Доступний для українців, що 
проживають у таких країнах, як США, 
Канада, Іспанія та Португалія. Інфор-
мація на сайті також не подається у ви-
гляді номерів газети, але увесь матеріал 
розподілений на розділи або блоки, які 
в свою чергу складаються із рубрик: но-
вини, Україна (події, політика, еконо-
міка, суспільство, кримінал, традиції), 
світ (США, Канада, Росія, Європа, Азія, 
Латинська Америка, Африка), діаспора 
(Канада, США, Росія, Європа, Світ, СКУ), 
інтерв’ю, погляд, культура (світська хро-
ніка, релігія, кінозал, краєзнавство), іс-
торія (як це було, дата, подія, постать, 
досягнення), спорт, різне, реклама [70].

«Свобода» – найстарша у світі украї-
номовна газета, яка була заснована у 
1893 р. в США, що видається безперерв-
но. Від 1921  р. до 1998  р. була єдиним 
поза Україною щоденним виданням. 
Редакція традиційно дотримується хар-
ківського правопису або, як його ще 
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по-іншому називають, правопису Голос-
кевича, скрипниківки. Для прикладу 
можна навести такі слова: діяспора, ре-
кляма, парлямент, баль, бльокада, му-
зей-меморіял, спеціяльному, капелян та 
ін. Харківський правопис був ухвалений 
у 1927  р. шляхом голосування на Все-
українській правописній конференції, 
яка відбувалася в столиці УСРР місті 
Харкові за участю представників україн-
ських земель, які тоді перебували у скла-
ді різних держав. Харківський правопис 
затвердив 6 вересня 1928  р. Народний 
комісар освіти Микола Скрипник. Уже 
31 березня 1929  р. його ухвалила Укра-
їнська академія наук, а 29 травня  – На-
укове товариство ім. Шевченка у Льво-
ві. Укладачами харківського правопису 
були відомі українські мовознавці, біль-
шість яких згодом репресував і знищив 
сталінський режим, такі як: Агатангел 
Кримський, Леонід Булаховський, Гри-
горій Голоскевич, Борис Ткаченко та ін. 
На сьогодні харківським правописом 
послуговується українська діаспора в 
значній частині своїх видань [67]. Елек-
тронний архів «Свободи» «налічує по-
над 23 тис. чисел газети, разом із пер-
шим, яке вийшло 15 вересня 1893 р., і по 
2015  р. включно, близько сотні альма-
нахів УНСоюзу, підбірку дитячого жур-
налу «Веселка», книжки, що видавалися 
друкарнею «Свободи». Газета представ-
лена такими розділами: життя громади 
(УНСоюз, фундація ім. І. Багряного, по-
смертна згадка), культура (мова, історія, 
подорожі, постаті, нові видання), наука, 
спорт, погляд (точка зору, тема дня, ре-
дакційна, з редакційної пошти), країни 
(Україна, США, Канада, Австралія, Ар-
гентина, Бельгія, Великобританія, Ізра-
їль, Італія, Литва, Німеччина, Нідерлан-
ди, ОАЕ, Пакистан, Португалія, Польща, 

Росія, Сербія, Сінгапур). У розділі «Кра-
їни» для кожної представленої в ній є 
своє окреме вікно, в якому оновлюється 
інформація про події в цій країні. Біль-
шість статей на сайті газети є платними 
і постійно доступними тільки для перед-
платників [23]. 

«Українське слово»  – україномов-
ний тижневик, який виходить з 2002  р. 
Інформація на сайті також не подається 
у вигляді номерів газет, але увесь мате-
ріал розподілений на розділи, які скла-
даються з рубрик: Україна (nota Bene, 
новини з областей, день за днем, життя 
як воно є, економіка), США (від штату 
до штату, чиказький променад, україн-
ське Чикаго), планета (світ, мандрівки 
на край світу), українство (точка зору, 
діаспора, постаті), духовність (благо-
вість, культура), сімейне коло (здоров’я, 
люстерко, для чоловіків), цікаво (долі 
людські, люди і речі, калейдоскоп, мода, 
гороскоп). Газета безкоштовна, на 64 
сторінках, котра перш за все обслуго-
вує українське суспільство в Північній 
Америці. Нагороджена орденом Святого 
Рівноапостольного князя Володимира 
Великого [59]. 

Звертаємо увагу також на ЗМІ, що 
досліджували, які англомовні видання 
формують образ України у світі. Моні-
торинговий проект «Око» уже понад рік 
аналізує те, як новини про і з України 
висвітлюються іншими мовами. Окрім 
статистичної кількісної обробки мате-
ріалів, щонайменше чверть проходить 
обробку волонтерами-анотаторами, які 
визначають тематичне спрямування 
матеріалу та його сентимент для іміджу 
України  – позитивний, негативний чи 
нейтральний  [44]. У 2016  р. найбільше 
англійською про Україну писали західні 
ЗМІ. Кілька тисяч англомовних видань, 
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у  яких були ідентифіковані статті про 
Україну, за  географічною належністю 
поділяються на 3 групи:

1) англомовні українські медіа: 
KyivPost, 112 International, ліквідований 
на  момент написання статті Uatoday.tv, 
інформаційні агентства Інтерфакс-Укра-
їна, Укрінформ та ін.;

2) англомовні російські медіа: про-
пагандистські Russia today, sputniknews, 
novorossia.today та ін.;

3) англомовні медіа інших країн 
(Reuters, Radio Liberty, The new York 
times та ін.).

Спостерігається передбачувана за-
кономірність: матеріал, опублікований 
в  авторитетних глобальних медіа, має 
більше поширення, ніж матеріал, опри-
люднений у  локальних інформаційних 
агенціях. Найбільший соціальний резо-
нанс мали такі західні ЗМІ: український 
Ukraine today, американський new York 
times та російський Russia today. Хоча 
окремі українські та  російські англо-
мовні видання мають попит, проте їх усе 
одно надто мало порівняно з  кількістю 
світових медіа, які в тому чи іншому ра-
курсі пишуть про Україну [31].

Дописувачі статей веб-сайтів аналі-
зованих нами електронних періодичних 
видань, що виходять у діаспорі США, 
намагаються не оминати увагою, ілю-
струвати та описувати кожне яскраве 
явище у культурному житті української 
діаспори США, що дає сподівання і віру 
в те, що українську культуру та мисте-
цтво, а через це і образ України, можна 
піднести на найвищий рівень, пропагу-
ючи культурні здобутки та спадщину за 
кордоном.

Музичне мистецтво. Важливу роль 
у розвитку багатьох сфер культури та 
мистецтва, пропагуванні української 

культури у західному світі відіграють 
фестивалі та концерти, які є взірцем збе-
реження української спадщини в україн-
ській діаспорі. Цей різновид мистецтва 
активно висвітлюється в діаспорній пресі 
США. На найпопулярніших із них зупи-
нимося детальніше. Автори газети «На-
ціональна трибуна» у 2013  р. наводили 
цікаві факти про фестиваль-2013, який 
відбувався у 37-ме. Свою майстернiсть 
показали 14 хореографiчних колективiв, 
три хори, дев’ять солiстiв. Були пред-
ставлені мистецьки номери, виставки-
продажі творів нашого прикладного 
мистецтва та iншi товари українського 
бiзнесу, нацiональнi страви, традицiйна 
гостина для вiдвiдувачiв (борщ, варени-
ки, голубцi тощо) [35, с. 1, 8–9]. 

Газети «Свобода» та «Міст» опубліку-
вали розгорнутий опис у 2012 – 2013 рр. 
37-го та 38-го фестивалів Української 
католицької церкви св. Юра. На фести-
вальній сцені відбулося п’ять великих 
концертів‚ на яких виступили танцю-
вальні ансамблі «Сизокрилі» і «Мрія» з 
міста і штату Нью-Йорк, з Нью-Джерсі, 
«Іскра», «Червона калина» з Джерсі-
Ситі‚ «Веселка» з Перт-Амбою‚ Школа 
танцю ім. Роми Прийми-Богачевської і 
«Трембіта»‚ Школа бального танцю На-
талі Лемішки‚ ансамблі шкіл танцю з 
Нью-Джерсі, Конектікат і Нью-Йорка 
та ін. [39; 68, с. 1, 8]. Визначна подія від-
булася у культурному житті діаспорян, у 
Перт-Амбої з успіхом пройшов перший 
український фестиваль, який започатку-
вав о. Іван Турик, що служить парохом 
Української католицької церкви Успен-
ня Пресвятої Богородиці в Перт-Амбої 
(штат Нью-Джерсі). Сам він родом із 
села Снятинки біля Дрогобича. Щоб за-
охотити українську громаду до збере-
ження й розвитку культурних традицій, 
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він спочатку влаштовував вечори-заба-
ви з танцями та піснями. Лише у 2013 р. 
наважився провести український фести-
валь [37]. 

Окремо зупинимося на Укрфесті, 
який проходив у 2013  р. у Філадельфії. 
Метою фестивалю було не тільки зібра-
ти разом усю українську громаду для 
святкування, але й ознайомити місто 
Ебінгтон із культурою українців [51]. 

Український тижневик «nova Gazeta» 
презентує 39-й фестиваль української 
культури, що відбувся у 2015  р. під по-
кровом церкви св. Юра та став найве-
лелюднішим українським фестивалем 
Нью-Йорка останнього десятиліття. 
Цього року на фестивалі як ніколи була 
помітна увага до українства з боку аме-
риканських високопосадовців. Серед 
його найголовніших визначальних осо-
бливостей є відданість українським тра-
диціям, доброчинність і велике чуття 
єдності з Україною [12, с. 16–17]. 4-й що-
річний фестиваль «Надія є», організато-
ром якого виступає Спілка Української 
Молоді, проходив у 2014  р. в Елленвілі. 
У програмі фестивалю  – конкурс укра-
їнських народних танців «Чи танцюєш 
гопака?» [56, с. 2].

Популярний серед українців діа-
спори щорічний музичний фестиваль 
«Союзівка» активно висвітлюють такі 
періодичні видання, як «nova Gazeta» та 
«Міст». «Збережімо Україну!» – саме та-
ким був головний лейт мотив VІІІ фести-
валю україн ської культури на Союзівці, 
в Кетскільських горах, який проходив у 
2014  р. Свято організувала Українська 
народна фундація (УНФ), благодійна 
організація при Українському народно-
му союзі (УНС) під патронатом посоль-
ства України в США. Союзівка – це на-
зва українського культурного центру й 

відпочинкової оселі в Кергонксоні (штат 
Нью-Йорк). Багатьох вабив на Союзівку 
вже традиційний конкурс швидкісно-
го поїдання вареників. Інших цікавило 
містечко майстрів-ремісників, де мож-
на було взяти абсолютно безкоштовно 
майстер-класи з козацького бойово-
го гопака або ткацтва (Василь Найда з 
Нью-Джерсі), співу й народних ремесел 
(Галина Щепко, Кергонксон, штат Нью-
Йорк). У 2014  р. на Союзівку завітали 
Руслана, Олег Скрипка, Василь Попадюк 
та ін., у 2015 р. – Павло Табаков, Дзідзьо, 
Оксана Білозір. З кожним роком Со-
юзівка вдосконалювалася і збагачувала-
ся, та у 2018  р. фестиваль розпочався з 
ярмарку, який тривав усі дні та пропо-
нував гостям великий вибір національ-
ного одягу, прикрас, музичних записів. 
Не бракувало і розваг – гостям були за-
пропоновані страви української кухні, 
басейн, танці під музику гурту «Браття з 
Прикарпаття». Цього року багато гляда-
чів прийшло на змагання зі швидкісного 
споживання вареників [16, с. 14– 15; 33, 
с. 16–17; 66; 40; 41; 55].

Автори «nova Gazeta» та газет «Сво-
бода», «Міст» приділяють увагу що-
річним фестивалям  – Українському 
фес тивалю у Йонкерсі та фестивалю 
«Лемківська ватра», який проходив у 
2015  – 2017  рр. Фестиваль Ukrainian 
Heritage Festival впродовж трьох деся-
тиліть збирає з усіх околиць Нью-Йорка 
тисячі шанувальників української куль-
тури, історії, мистецтва, традицій, кухні. 
«Лемківська ватра»  – найбільший що-
річний американський лемківський ет-
нографічний фестиваль, який об’єднує 
тих, хто усвідомлює свою належність до 
цього середовища. На цьому фестива-
лі зустрічаються люди, які намагають-
ся культивувати традиції українського 
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народу й зберігати та примножувати 
рідну культуру й звичаї – співом, танцем, 
словом, ремеслом [64, с. 16; 33, с. 16–17; 
69, с.  17; 7]. Традиційним і популяр-
ним серед діаспорян різного віку став 
фестиваль Юктоберфест при парафії 
Української греко-католицької церкви 
св.  Йосифа Обручника. Фестиваль не 
лише збирає українську громаду Чикаго 
та околиць, але й підтримує та популя-
ризує наші традиції, культуру та мову в 
Америці [30; 50; 4, с. 17]. Українська пра-
вославна церква святого Андрія Перво-
званого також щорічно проводить укра-
їнські фестивалі. Так, у 2015  р. в місті 
Сильвер Спрінг (штат Мери ленд), що в 
передмісті Вашингтона, відбувся такий 
фестиваль. Концертну програму відкрив 
танцювальний ансамбль «Україна» з То-
ронто (Канада). У концерті також взяли 
участь Василь Попадюк, фольклорний 
ансамбль «Гердан», бандуристи, дитячі 
співочі й танцювальні гурти. Щороку 
його відвідують понад 10 тисяч осіб з 
усіх найближчих штатів та околиць аме-
риканської столиці. 

Бандурному мистецтву свою увагу 
приділяють автори газети «Міст». Так, у 
2014  р. капела бандуристів «Кобзарська 
січ», до якої входять учасники щорічно-
го табору бандуристів у США, виконала 
патріотичну композицію «За Україну». 
Пісню співали просто посеред лісу під 
керівництвом мистецьких керівників 
Юрія Петлюри та заслуженого артис-
та України Олега Созанського. У 2015 р. 
пройшов концерт «Брати, будемо жити» 
Української капели бандуристів Детрой-
та. Захід був організований Українською 
федеральною кредитною спілкою м.  Ро-
честера з метою збору коштів на надання 
гуманітарної допомоги Україні. Частими 
гостями української публіки в Америці є 

Українська капела бандуристів ім. Т. Шев-
ченка, концерти якої завжди проходять з 
великим успіхом [3; 26; 17, с. 17].

Кіномистецтво. Газета «Міст» та 
«nоvа газета» висвітлюють події, які від-
бувалися у кіномистецтві, пов’язані з по-
діями в Україні, а саме: Український ін-
ститут Америки в Нью-Йорку у 2014 р. 
проводив фестиваль українських та по-
страдянських фільмів «Kinofest-2014», 
присвячений 120-літтю від дня наро-
дження Олександра Довженка. Ціка-
вою та насиченою була програма трьох 
фестивальних днів, яка поєднала три 
класичні фільми 1920-х років і хроніку 
драматичних подій сучасної України. У 
2015  р. в Українському музеї відбулася 
нью-йоркська прем’єра документаль-
ного фільму «Хоробра сімнадцятка, або 
Music of survival» («Музика виживан-
ня»), що розповідає історію легендарної 
Капели бандуристів імені Тараса Шев-
ченка. Українці діаспори з величезним 
зацікавленням відвідали 38-й україн-
ський фестиваль під покровом церкви 
св. Юра. Дотичним до цього свята став і 
Український музей, де відбулася зустріч 
з київськими кіномитцями творчого 
об’єднання «Babylon’13». 2017  р. також 
був насиченим на події і зустрічі, одні-
єю з таких подій для української грома-
ди була зустріч з авторами фільму «Де 
живе українська» Станіславом Ткачовим 
і Наталією Ґоджик. Фільм став початком 
доброчинного соціального проекту з ме-
тою допомоги громадським ініціативам 
в Україні набути медійної, волонтерської 
та меценатської підтримки [60, с. 14–15; 
15, с. 18; 68, с. 1, 8; 5] . 

Візуальне мистецтво. Сучасні євро-
пейці цінують різноманіття, в тому числі 
в такому прояві, як візуальне мистецтво. 
Так, у 2014  р. у Нью-Йорку відбулася 
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виставка плакатів, фото та кінотворів на 
тему Майдану. В Українському музеї було 
представлено понад сорок плакатів, що 
віддзеркалюють дух подій Євромайдану. 
Український музей прагне документаль-
но ознайомити відвідувачів з драматич-
ними подіями в сьогоднішній Україні і 
у такий спосіб приєднатися до багато-
мільйонного голосу підтримки. Така тра-
диція продовжується і в 2015  р., коли в 
Українському інституті Америки відкри-
лася інсталяція «Дім на Сході», завдан-
ням якої було привернути увагу мешкан-
ців Нью-Йорка до війни на сході України 
та доль 1,2 мільйона біженців, змушених 
залишити свої домівки. Якщо говорити 
про презентацію в Америці сучасного 
українського мистецтва, то слід заува-
жити, що у 2013  р. у Сан-Франциско, у 
Галереї народного мистецтва, пройшла 
міжнародна виставка сучасного укра-
їнського мистецтва, на якій було пред-
ставлено твори 20 українських художни-
ків. Визначним для України було те, що 
скарб української культури, визнаний 
ЮНЕСКО, вперше представлений на ви-
ставці в США. Ця виставка унікального 
українського народного мистецтва ор-
ганізована Українським музеєм, а також 
колекціонерами Юрієм Міщенком і На-
талею Павленко. До експозиції увійшло 
40 робіт, переважно з власних збірок 
колекціонерів, а також зі збірок Анни 
Гурської-де Вассал, Ренати Голод та Оле-
га Трeтяка. Твори 17 митців, що належать 
до чотирьox поколінь, відображають усе 
розмаїття стилів петриківки. У Сполу-
чених Штатах усі експонати було пред-
ставлено впершe. Виставка викликала 
інтерес і захоплення не лише українців, 
але й американців. У 2017  р. виставка 
шанувальників народного мистецтва 
«Петриківка. Весна» була представлена 

в Українському історико-освітньому 
центрі у Сомерсеті (штат Нью-Джерсі), 
на якій демонструвалася частина колек-
ції Наталії Павленко та Юрія Міщенка, 
котрі вже понад десять років збирають 
петриківські «мальовки» й інші мис-
тецькі вироби з цього незвичайного 
села. Головним мотивом серед опитаних 
відвідувачів стало бажання ближче по-
знайомитися з Україною. Не можемо не 
зупинитися на виставках, зорганізова-
них з нагоди 200-ліття з дня народження 
Тараса Шевченка. Так, у 2014 р. відбула-
ся виставка «У Шевченковім краю» та в 
Українському музеї в Нью-Йорку вперше 
на американській землі відкрилася ви-
ставка оригінальних мистецьких творів 
Тараса Шевченка. На ній було представ-
лено оригінальні твори митця й архівні 
експонати з України. Точні копії літера-
турних і художніх творів доповнюють 
оригінали. На виставці «Тарас Шевченко: 
поет, художник, ікона» пред ставлено 50 
оригінальних по лотен Великого Кобза-
ря. Цікавим є те, що в Америці зачіпають 
тему про кримських татар. У цьому ж 
музеї відкрито виставку no other Home: 
The Crimean tatar Repatria tes («Іншого 
дому у нас немає: повернення кримських 
татар»). Ця виставка – не перший прояв 
уваги до долі кримськотатарського наро-
ду. Її прем’єра відбулася в Українському 
музеї в Нью-Йорку в 2010  р., а потім у 
2011  р., її мали змогу оглянути відвіду-
вачі музею Івана Гончара в Києві. У 
2016 р. Український музей у Нью-Йорку 
відзначив 25-літній ювілей Незалежності 
України двома виставками  – з України: 
«У металі, на папері. Монети, банкноти 
та поштові марки незалежної України, 
1991  – 2016» та з Канади: «Гроші, суве-
ренність і влада. Паперові гроші револю-
ційної України, 1917 – 1920». 
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Представники старшого покоління 
діячів культури у діаспорі також пре-
зентують свою творчість. У 2015 році 
в Українському Національному Музеї 
вже вдруге проходить виставка картин 
«Христос між нами є і буде» Богдана Бо-
жемського [24, с. 22; 52, с. 16; 21, с. 15; 42, 
с. 22; 32, с. 18; 38; 43; 63; 36; 34, с. 11; 19, 
с. 13].

Театральне мистецтво. Українське 
культурно-мистецьке середовище у 
США активно розвивалося і продовжує 
розвиватися завдяки самовідданій ді-
яльності як окремих особистостей, так і 
колективів. Серед відомих та самобутніх 
колективів Америки, які сприяли поши-
ренню і розвитку української культури, 
слід відзначити Українську драматичну 
студію народного артиста України Іва-
на Бернацького в Нью-Йорку, театр La 
МаMа (Нью-Йорк) та мистецьку групу 
«Яра» під керівництвом Вірляни Ткач. 
За аналізований нами період Україн-
ською драматичною студiєю народного 
артиста України Івана Бернацького та 
мистецькою групою «Яра» було пред-
ставлено такі вистави: «Там мати добрую 
мою...», присвячена 199-й рiчницi вiд 
дня народження Т. Шевченка, в ній Іван 
Бернацький торкнувся цілком нової 
теми, i, вiдповiдно, на сценi поставлено 
твори Шевченка, якi ранiше на виставах 
Бернацького не звучали; «Гайдамаки» до 
200-ліття Т. Шевченка, 2014 р. 

Мистецька група «Яра» під ке рiв-
ництвом Вiрляни Ткач є знаною в ук-
раїн ській діаспорі. Вона є активним по-
пуляризатором українського народного 
мистецтва, традиційних україн ських ко-
лядок. У 2014 р. ними була презентована 
вистава «Коляда i музика з Карпат» за 
участю «колядникiв» з села Криворiвня, 
що на Гуцульщинi, та Нью-Йоркського 

бандуриста Юлiана Китастого. До ви-
ступу також долучився кримськотатар-
ський музикант Нарiман Асанов. 2015 р. 
розпочався театралізованим дійством 
Winter Light, що відбулося в експери-
ментальному театрі La MaMa, актори 
привітали нью-йоркців та їхніх гостей з 
Новим, 2015-м, роком та Різдвом Хрис-
товим. Режисер Вірляна Ткач об’єднала 
у виставі традиційні гуцульські коляди, 
фрагменти вертепу ХVІІІ  ст. та пере-
клади віршів Сергія Жадана. Мистецька 
група «Яра» неодноразово звертається 
до творчості Т. Шевченка. Так, у 2016 р. 
була презентована постановка «Темна 
ніч. Ясні зорі» про зустріч Тараса Шев-
ченка й Айри Олдріджа, першого афро-
американського актора, котрий зіграв 
Шекспіра.

Через неперервнi бої на сходi Укра-
їни мистецька група «Яра» вирiшила 
замiнити попередньо заплановану весня-
ну виставу «Темна нiч. Яснi зорі» на нову 
постановку «До кам’яного дна» (Hitting 
Bedrock), натхненням для якої послужили 
iнтерв’ю з мешканцями Донецька протя-
гом останнього року. Ця вистава постав-
лена англiйською мовою. У 2017  р. була 
презентована нова вистава «1917/2017: 
Тичина, Жадан і «Собаки», створена на 
основі поезій Павла Тичини, Сергія Жа-
дана та пісень рок-гурту «Собаки».

Україномовна преса відзначає у своїх 
матеріалах не лише постановки мистець-
кої групи «Яра» та Української драма-
тичної студії народного артиста України 
Івана Бернацького, а й такі, як літера-
турно-музична вистава «Свою Україну 
любіть, або Заповіт» за участю камерно-
го хору «Аколада», що відбулася в Укра-
їнському освітньо-культурному центрі 
в Дженківтавні, передмісті Філадель-
фії. Пролунали невмирущі Шевченкові 
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твори в поетичному та музичному ви-
конанні, серед яких «Заповіт», «Кавказ», 
«Юродивий», «Реве та стогне Дніпр ши-
рокий», «Чигирине, Чигирине», «Роз-
рита могила», «Сон» та ін. Постанов-
ка «Казка», базована на традиційному 
українському фольклорі в модерній ін-
терпретації, у 2015 р. була представлена 
австралійським колективом українсько-
го танцю «Легенда» з Мельбурна гляда-
чам Нью-Йорка.

Великий резонанс у сфері класич-
ної музики в інформаційному просторі 
українців США викликала прем’єра опе-
ри «Голодомор» у Нью-Йорку в 2013 р. 
Зауважимо, що ця опера – перший твір 
у музичній сфері, що торкається трагедії 
Голодомору 1932 – 1933 рр. Оперу на три 
сцени з фіналом Holodomor. Red earth. 
Hunger («Голодомор. Червона земля. Го-
лод») написав Вірко Белей, відомий ком-
позитор, диригент і музикознавець  [13, 
с. 14; 14, с. 10; 1, с. 16; 53, с. 1, 6; 46, с. 8; 28; 
52, с. 16; 20; 6; 47, с. 1 – 2; 65].

Отже, аналіз періодичних діаспорних 
видань США дав підставу стверджувати, 
що формами пропагування української 
культури у західному культурно-мис-
тецькому світі української діаспори та 
українського культурного самозбере-
ження є музичне мистецтво, кіномисте-
цтво, театральне та візуальне мистецтво. 

Популяризації українського мис-
тецтва в діаспорі служать фестивалі 
та концерти, які є взірцем збереження 
української спадщини в українській діа-
спорі; кінофестивалі, Український музей 
у Клівленді, Український інститут Аме-
рики, Галерея народного мистецтва у 
Сан-Франциско, де проходять виставки 
українського народного мистецтва, між-
народні виставки сучасного українсько-
го мистецтва. 

Велику роль у пропагуванні України 
та української культури відіграють Укра-
їнська драматична студія народного ар-
тиста України Івана Бернацького в Нью-
Йорку, театр La МаMа (Нью-Йорк) та 
мистецька група «Яра» під керівництвом 
Вірляни Ткач.

Проаналізувавши періодичні украї-
номовні діаспорні видання, можемо зро-
бити висновок, що такі газети, як «nova 
газета», «Міст», «Свобода», приділяють 
багато уваги висвітленню та представ-
ленню цілісного образу України через 
культурну спадщину, регулярно друкую-
чи інформацію про культурницькі події 
та заходи. У газеті «Свобода» більшість 
статей присвячено не культурницькому 
життю громади, а подіям, що відбува-
ються в Україні. Тижневик «Національна 
Трибуна – Шлях Перемоги» друкує най-
гостріші теми політичного і суспільного 
життя в Україні, інформує про життя та 
діяльність українських громад у США, 
в тижневику велика увага приділяється 
темам визвольних рухів та висвітленню 
інформації про історичні події в Україні, 
а не представленню культурного образу 
сучасної України. В газеті «Українське 
слово» статті, присвячені культурному 
життю української діаспори, зустріча-
ються рідко порівняно з попередніми 
виданнями.

Специфікою відтворення форм куль-
турного досвіду є те, що представники 
української діаспори Америки як носії 
української культури та традицій у різ-
них видах своєї діяльності зосереджу-
ють увагу на збереженні прадавніх етно-
культурних явищ та творенні нових. 

Важливим для поширення україн-
ської культури в світі та зростання імі-
джу України є обсяг території проведен-
ня фестивалів, концертів, театральних 
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постановок, виставок та ін., яка пред-
ставлена майже усіма штатами Америки. 
Отже, головною метою процесу культу-
ротворення української діаспори США 
є консолідація українців світу задля від-
родження та збереження національно-
культурних традицій свого народу.
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Дослідження газетного матеріалу української діаспори 
щодо подій, які відбуваються в Україні, та представлення 
її образу у західному світі викликає підвищений інтерес 
дослідників різних галузей науки та не втрачає своєї ак-
туальності. Досить успішно моніторинг газетних публіка-
цій діаспори проводить Національна бібліотека України 
ім. В. І. Вернадського (НБУВ), формуючи на цій основі бі-
бліографічні, аналітичні та інформаційні видання. Зокре-
ма, Фонд Президентів України як структурний підрозділ 
НБУВ з червня 2011 р. започатковує видання інформаційно-
бібліографічного бюлетеня «Україна у відгуках зарубіжної 
преси», в якому подає оперативну інформацію про Україну, 
опубліковану на сторінках періодичних видань української 
діаспори та інтернет-версій періодичних видань іноземною 
мовою. 
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Анотація. Розглянуто завдання, що їх розв’язуватиме сучасне українознавство, спираю-
чись на провідні напрями сьогочасних досліджень у ділянці філології та культурології. Заува-
жено інструментарний та методологічний потенціали для українознавства, що містить 
когнітологія. Окреслено актуальне поле методологічного застосування вже напрацьовано-
го в когнітивістиці для українознавчих досліджень. Це може бути комунікативно-сповісне 
поле, де панують україноцентричні форми представлення та несення витвореного завдяки 
персоналістській психології. Хоча передовсім ідеться про образ України, що є присутнім в 
інформаційних стратегіях сьогодення. Наголошено також на творчому співзвуччі як тяг-
лості, що поєднує модерне «проривання» та попередні епохальні «настанови» у смисловому 
структуруванні текстотворення. Текст як комплексне утворення розглянуто із опертям 
на багатошаровість значеннєвого вмісту, що має латинське поняття textum. Завдяки цьому 
з’явилися можливісні засади комплексного розгляду культуротворчих явищ, які представлено 
у такій формі існування витвореного, як «текст культури». На потребу розширеного та 
докладного, в певних випадках – ділянкового, розгляду явищ культуротворення, зважаючи на 
окремі позиції існування твору, творця та твореного, запропоновано таку інструментар-
ну форму, як «текстуалія» (textualia). Цим надається дедалі більшої можливості у розгляді 
форм розгортання мисленнєвого потенціалу, що «бере участь» у художньому мовомисленні 
та когнітивних стратегемах (ментально-мовленнєвих чинниках) творення комунікації та 
текстового комплексу. Разом із тим розглядається чинник «надбудовування» у мові, відтак – 
функціонування розмаїття «способóвих» мов, тобто множинності мов художнього світу як 
моделювального простору «свого» спостереженого «культурного довкілля». 

Ключові слова: українознавство; українознавча комунікація; когніція; текст; «мови 
культури».
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Annotation. The article considers the tasks which will be solved by modern Ukrainian studies, 
relying on the key directions of the up-to-date research in the field of philology and cultural studies. 
Instrumental and methodological potentials for Ukrainian studies (Ukrainology) which belong to the 
cognitive realm are noted. The field of methodological application of the cognitive science for Ukrainian 
studies is outlined. This can be a communicative field of knowledge, dominated by Ukrainian-centric 
forms of representation and commitment created through personalistic psychology; however, we, 
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Українознавство як науковий досвід 
із по-особливому зумовленим процесом 
здобування наукового знання стирає 
контури обмежень у гуманітарному до-
слідженні, до якого воно, безумовно, 
належить. Ця «безумовність» навіть 
має творити (чи вже цілком творить) 
окремий напрям у гуманітаристиці, де 
простежуються пролегомени генетиз-
му та культурологічний фун к ціонал 
культуротворення. У такому культу-
ротворчому досвіді генеалогійний та 
генералізаційний напрями оформлює 
україноцентричний чинник гносео 
(когнітивно)-комунікативної спадко-
вості та схематичний фрейм організації 
смисло-культурного тексту в розкритій 
перспективі самоосягання. 

Певна річ, що у такому спостереж-
но-дослідницькому праксисі вирізня-
ються як поля дослідницької уваги, 
так і загальна застосувальна прагма-
тика смислових структур, що у вза-
ємодії витворюють окрему доконеч-
ність культурологічного фунціоналу, 
яка виявляється у понятійних узусах та 

організаційних структурах системності 
та текстовості.

Саме поняття «текст» тепер застосо-
вується як системний чинник осягнення 
творчості та твореного, а також обу-
мовлює як неодмінну рису розгляду до-
кладне вбачання та вивчення обставин 
побутування тексту як процесу появи 
та зауваження «інтелектуальним довкіл-
лям». Але разом з тим спостерігає «від-
ривання» тексту від початкових умов 
його появи та подальшого поновного 
відкривання тексту. Йдеться про тексти 
та контексти, що витворюють розумо-
вий, мисленнєвий, знаннєвий виміри 
комунікативного простору самопізнан-
ня та самоосягнення. Тобто вбачається 
щонайперша ознака текстотворення у 
культурі: постійна  – тягла і невпинна  – 
мисленнєвість. Отже, доконечний мис-
тецький та інформаційний факт розгля-
дається у тяглості як процесі наявності 
та побутування, зникання та виявлення. 
Хоча, як зауважував У. Еко, «читачеві … 
не завжди вдається впоратися із швид-
кістю текстового руху» [26, с. 12]. Відтак 

first of all, mean the image of Ukraine that is presented in the information strategies of the present. 
The creative consonance seen as the continuity, which combines the modern “breakthrough” and the 
previous epochal “guidelines” in the semantic structuring of textual creation, is also emphasized. The 
text as a complex formation is considered with the support of the multilayer semantic content, which 
has the Latin notion of “textum”. This causes the appearance of the possible grounds for a comprehensive 
consideration of cultural events, which are presented in this form of existence, created as the “text of 
culture”. Serving the need for an expanded, detailed, and, in some cases – sectional consideration of 
the phenomena of cultural development; taking into account the individual positions of the existence 
of the work, the creator, and the cultural “created things”, such an instrumental form as “textualia” is 
proposed. This gives an increasing opportunity to consider forms of unfolding the thinking potential 
involved in artistic contemplation and cognitive strategies (mental-speech factors) for the creation of 
communication and the text complex. At the same time, the factor of “superstructure” in the language 
is considered, and, therefore, the functioning of the variety of “modual” (“modular”) languages; that is, 
the plurality of languages of the artistic world as a modeling of space of one’s “own” observed “cultural 
environment”.

Key words: Ukrainian studies (Ukrainology); Ukrainian studies (Ukrainological) communication; 
cognition; text; “languages of culture”.
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до уваги береться творчий факт як оди-
ниця-осердя процесу текстотворення.

При окресленні українознавчого до-
свіду комунікації як охопленого струк-
турою об’єктивування дослідного поля 
слід убачати кілька виявів системності. 
Це система як відкрита (роз’ємна) струк-
тура з можливою добудовою підрівнів 
до вже кількох наявних та панівних. Так, 
зокрема, до «усного» та «писемного» ко-
мунікативно-інформаційного досвіду, 
що ґрунтується на вербальному чинни-
кові, який щільно сусідує, навіть пере-
плітається з акціональним (дієвісним) 
«співорганізатором» та функціональ-
ним «виконавцем» у межах сповісного1 
пересилання (трансмісії), доєднується 
і сьогочасна сповісна (інформаційна) 
прагматика інтернет-пересилань. У та-
ких пересиланнях смислові наванта-
ження діють зібрано лише у зіставленні: 
1 Слід подати уточнення щодо вживання на 
заміну (або як доповнення) слів «інформація», 
«інформаційний» та їхнього понятійного поля, 
основою його є латинське forma, українських 
відповідників – «сповіщення», «сповісний». Саме 
поняття forma вказує на доконечність твореної 
дії, упровадження у стан «форми», тобто «завер-
шення», «наповнення», або «заповнення», коли 
йдеться про отримувану відповідь на запитання у 
діалозі шуканого. Це слово-поняття вже є устале-
ним (має певну тяглість) у світовому застосуванні. 
Натомість видається доцільним наголосити на дії 
не лише повідомчого та роз’яснювального харак-
теру, на що вказують латинське «форма» (forma) 
та європейське (англомовне) «інформатив» 
(informative), а спрямувати увагу передовсім на 
дію у полі сповіщення, де провідними є чинни-
ки пересилання, діалогізування та зв’язкування 
(комунікації), що відбиваються в українському 
слові «сповіщення» («сповістя»), яке є близьким 
до латинського annuntiatio. Похідним від ньо-
го є «сповісний» (пропозиція відповідника до 
«інформаційний»). «Сповіщення» – це слово-по-
няття як український відповідник до англомовно-
го informing вже побутує в українській технічній 
документації, зокрема у мобільній телефонії. 
Тут «технарі»-розробники вдало випередили 
гуманітаріїв.

в  межах функціонального фрейма вер-
бального вираження, підсиленого «від-
силковими» (паралельними) площина-
ми кіноряду та фоторяду. Щоправда, 
слід не залишати поза увагою і допо-
вняльну інформаційність малярського 
виражального плану в історичному до-
свіді книготворення (книги-ілюмінати) 
та сучасні віммельбухи. 

Мають бути зауваженими і смислові 
та естетичні механізми співдії вербаль-
ного тексту та його особливого ритміч-
ного рушія, що з’являється за умови 
набування таким текстом музичного 
структурування. Все це теж має пред-
ставлення як у форматах вже звикликих 
та традиційних, так і в електронній вер-
сії, що загалом творять структуру інфор-
маційної культури [17]. 

Потрібно, аби не забувалося, що ін-
тернет-простір та його функціональний 
і смисловий текст (у всеохопному струк-
туруванні  – гіпертекст) також ґрунту-
ються формами гри як представлення 
самої особи та її культурного дискур-
су, генетична основа творення такого 
простору  – драматургія театрального 
грання  [10], а глибше – психологія тво-
рення та самопредставлення Людини 
грайливої (Homo ludens (за Й. Гейзін-
гою)) [7], її «емоційного тіла». Це також 
належить до форм текстотворення та 
текстопредставлення як довершеного 
акту твореного. А ще  – налаштування 
«на текст», що є дією, завдяки комплек-
сові рецептивних відчуттів і навичок 
оперування текстовими структурами, 
та оперативним перебуванням у знан-
нєвому досвіді комунікативного про-
стору. Це практичні та смислові рамки, 
знаннєві напрямні та комунікативні ко-
ординати антропології текстотворення, 
відтак – антропології літератури [1], ще 
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докладніше  – антропології художнього 
тексту [12]. 

Щоправда, і це є надважливим, тепе-
рішній текстотворчий формат, зокрема 
в інтернет-просторі, навіть незважаючи 
на загальні обриси культурологічного 
текстотворення, увіходить виразним 
«клинцем» у рамкований простір інстру-
ментарію, який можна назвати досвідом 
політичної лінгвістики [6]. 

До того ж слід зважати на можли-
вісний функціонал системи (зауважено 
характеристики «складної системи») як 
замкненої  – вивершеної та усталеної  – 
у повноті своєї смислової наявності 
структури. Зрозуміла річ, що йдеться 
передовсім про системність етнокуль-
турних цінностей, які містять у собі 
зорієнтування та напрямування інфор-
маційних пересилань, котрі виявляють-
ся через тяглість досвіду культуротво-
рення. У цьому зв’язку слід зважати на 
знаковість як систему генетично-ін-
формаційних полів та кодовість, а пе-
редовсім  – на полікодовість  [11, с.  206] 
як інструментарні системи оперуван-
ня такими орієнтирами суб’єктом чи 
суб’єктами у діях культуротворення. 
Ідеться, зрозуміла річ, і про смислове 
кодування, властиве для історичного  – 
минулого – текстотворення, що ґрунту-
валося на мистецькому синтезі. А також, 
і щонайбільше, зауважується полікодо-
вість сьогочасного модерного широко 
структурованого тексту. Адже поліко-
довість зорганізовує пізнаннєвий про-
цес, до якого залучаються згадувані вже 
вербально-зображальні та відеотекстові 
форми комунікативного акціоналу.1 
1 Термін «полікодовість» уперше було запропоно-
вано Г. Ейгер та В. Юхт. На підставі полікодовості 
ними висунуто підхід розгляду текстів у широко-
му семіотичному вимірі, у якому спостерігаються 
«випадки поєднання природного мовного коду 

До об’єктивування задля предмет-
ного висліду, де поняття «система» ви-
ступає суперформотворчим рушієм ін-
формаційної культури, береться також 
прагматизм тексту  [18], що так само 
ґрунтується чинником системної само-
організації та містить спонукальну  – 
інтенційну  – засадничість культуро-
творення. Текст як зв’язкова та зв’язана 
(інтеркомунікативна) система містить – 
«творить» та «зберігає» – смисловий де-
позитарій, творчий потенціал та есте-
тико-етосний функціонал як системні 
складники суб’єктності у досвіді культу-
ротворення. 

Виразним показником творчої інтен-
ції у полі когнітивної прагматики тексту 
є синергійність – співдієвість як творча 
спільність, що перебуває та діє у пара-
дигмі єдиного наміру комунікативної 
стратегії у культуротворенні. Це явище 
єдиного плану, що поєднує свідомісні 
основи творчого настрою як у гуртово-
му, так і особовому вимірах, ґрунтується 
воно на енергейності та енергетейності 
(поняття походять з гумбольдтіанства 
та побутують у європейському й аме-
риканському неогумбольдтіанстві)  [4, 
с. 71–74] як творчих різновидах та різно-
вимірах духовного потенціалу. 

Провідним чинником систематиза-
ції шляхом розгляду одноосібної (пер-
соналістської) антропології творчо-
го процесу комунікації виступає 
себе представлення, що належить до 
досвіду утвердження такої персоналіст-
ської психології через пошук засобів та 

з кодом якоїсь іншої семіотичної системи» [22, 
с. 171]. На полікодовості в подальшому наголо-
шував А. Сонін, вбачаючи потребу долучення до 
наукового розгляду смислової основи, що вини-
кає завдяки «збиранню в єдиному географічному 
просторі семіотично гетерогенних складників» 
[22, с. 171].
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можливостей самовираження. Це дієвий 
процес набування, ствердження та опри-
явлення власної самості-ідентичності (у 
тому ліку й естетико-художньої ідентич-
ності) у культуротворчому визначенні 
(самовизначенні), куди входять устале-
ні моделі комунікативного діалогу як 
представлення власного психологічного 
(докладніше  – творчого) та культурно-
го «Я». Воно діалогізує у комунікаційній 
творчості із гуртовими самостями (іден-
тичностями) «свого» «Ми» та «іншого» 
«Ми», що є носіями «свого» та «іншого» 
гуртового культуротворчого потенціалу. 
Водночас формою себепредставлення 
як самопредставлення є комунікатив-
но-творчий маніфестаційний акт осо-
би, що виражається у кожній творчій дії 
вербальної та невербальної комунікації. 
Визначальним чинником у особовому 
творчому самопредставленні як самотво-
ренні (selfcreation) є творча та культурна 
змагальність (агональність (за Й.  Гей-
зінгою))  [7], ширше  – агональність ко-
мунікаційного процесу  [25]. Особливою 
формою представлення особи – її мовно-
поведінкового портрета (зразки персо-
налістського та психологічного біхевіо-
ризму) є жанр «літературного діалогу», у 
якому сам автор може опонувати собі.

У зв’язку з комунікуванням зага-
лом слід виокремлювати задля розгляду 
окремого об’єкта в його теоретичному 
аналізі «комунікативну дію», що обіймає 
структурно передавання «усного» і «пи-
саного» тексту як повідомлень, які по-
ходять від одного (або кількох) адресата 
(ів). Таке повідомлення спрямовується 
на інших як спосіб впливу на їхні по-
ведінкові форми та вияви [8, с. 8]. Саме 
комунікування слід розглядати з ураху-
ванням суб’єктивної реальності і кон-
цепційної системи. 

Когніція
Когніція (когнітивно-комунікацій-

ний простір) як творчо-інтерпретаційна 
(тлумачна) дія має за основу в науковому 
об’єктивуванні структурування (розбу-
дову) концептами, що походять з ейдос-
ної природи феноменології творчості. 
Характерні особливості ейдосу  – його 
образність, цілісність, простота. Ейдос, 
до того ж, має вивищену і досконалу 
форму. А ейдетичний смисл, що виража-
ється через символ, передбачає, навіть 
«вимагає», творчу співучасть, що має 
здійснення в «осяганні», «уподібненні» 
та «інтерпретації»  [20, с.  11]. Оскільки 
ейдосний образ сприймається безпо-
середньо, задля цього не має бути роб-
леним обов’язковий виклад-переклад 
«мовами концептів» або ж фактичних 
уявлень  [20, с.  12]. Хоча, як видається, 
концептуалізм щонайбільше структурує 
процеси пізнання та комунікування, що 
виникають у межах смисло-культурного 
тексту. Бо саме у межах концептуалізму 
передбачається, що вміст пізнання має 
вираження у формі понять [20, с. 21]. 

Через те когнітивістика як науковий 
пошук спрямовується і в бік новочас-
них підходів (новаторства), а також не 
нехтує традиційним, тобто обидва цих 
творчо-інтерпретаційних масиви визнає 
рівнозначними  [5, с.  7]. Адже обирає 
собі за підґрунтя творчого руху у науко-
вому осмисленні людського знаннєвого і 
пізнаннєвого досвідів такий концептуа-
лізм, що точно провадить до когнітивної 
категоризації явищ творчості. 

Когніція як метод і зібрана мето-
дологія та когнітологія як ієрархічна 
система є тими науковими напрямами, 
шляхами та завданнями антропології-
гуманітаристики, що спираються на ма-
сив історично закоріненого творчого та 
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науково-осягального досвіду (гносис, 
гносео-естетика) [15; 23, с. 76–78]. Разом 
із тим когніція зі своїми новочасними 
суттю та формами підходів спрямову-
ється на докорінність змін у пізнанні, 
які мають допровадити до системного 
структурування теперішнього – масшта-
бового за замірами охоплення – знання 
про світ. 

Зважаючи на це, слід говорити про 
особливі завдання та роль когнітивних 
досліджень. Бо саме вони «висувають 
претензію» (і цілком не безпідставно) 
бути провідниками у створенні універ-
сальної системи позицій, що лягли б в 
основу розбудови єдиної методологічної 
структури пізнання  [2, с.  9]. У ній ма-
ють віднайти своє місце знаннєві досві-
ди набувань та зберігання і відтворен-
ня інформаційного корпусу про світ як 
«близьке» довкілля та «далеке» навкіл-
ля [23, с. 661]. 

Саме задля цього і було створено 
когнітивну теорію персональних кон-
структів Дж. (Георга) Келлі, що одразу 
видалася занадто радикальною на свій 
час і спершу була сприйнятою за руйнів-
ницю вже наявних напрямів у наукових 
дослідженнях [28]. А тепер когнітивний 
напрям у науці, що також діє разом із на-
прямом творчого персоналізму, дедалі 
ґрунтовніше увіходить у дослідне поле, 
розширюючи його завдання та вдоскона-
люючи отримувані підсумки здійснених 
наукових спостережень. Адже когніція 
як напрям наукової праці та система ідей 
вже набула виразних ознак та статуснос-
ті парадигми, що цілком може слугувати 
на те, аби «…визначати планомірність 
проблем та методів досліджень у кож-
ній ділянці науки для подальших по-
колінь учених…»  [14, с.  28]. Провідним 
чинником у виконанні такого завдання є 

категоризований у науці, і зокрема у ког-
нітології, «образ світу» [2]. 

У застосуванні когніції як поля на-
укової праці слід зауважувати також 
своєрідний рух на «зближення», що 
вбачається у «повороті», а радше  – по-
новному поєднанні (після певного часу 
паралелізації) літературознавчого спо-
стереження та мовознавчих позицій. 
Основа такого поєднання  – семіотичні 
властивості культуротворення та його 
текстотворчі форми. У сьогочасній гума-
нітаристиці, складником якої є когнітив-
не літературознавство  – література як 
мислення та знання, цей «поворот» є по-
мітним явищем. Відтак плідним ґрунтом 
для самоосяжних (когнітивно-творчих) 
досліджень є такий напрям, як «мово-
мислення» – когнітивна мовотворчість.

Текст
Обрання структурного поля понят-

тя «текст» для масштабового та засяж-
ного схарактеризування тяглості куль-
туротворення як невпинного процесу 
виокремлення творчих дій є цілком ви-
правданим. textum – текст як всеосяжна 
(різновмісна) сув’язь творчих акціона-
лів та активностей – це текст культури 
(textum culturae). Адже textum, texti з 
латини  – це «килим», «плетиво», «по-
лотно». 

З текстом у давнішу пору є 
пов’язаним виразний «меморат»  – не-
сення та запам’ятовування тексту. У ла-
тиномовному просторі стається вине-
сення смислів (сенсів – sensus)1 із тексту 
1 Часом і в україномовному спілкуванні (побуто-
вому та науковому) буває так, що запановує ця 
латинська форма sensus. Це саме з такого при-
воду можна мовити: не поспішаймо! Не завжди 
слід удаватися до іншомовних запозичень при 
наявності якісно високого «свого». Таким є сло-
во-поняття «смисл(и)», що містить у своїй акціо-
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та співтворення подальшого memoria 
як співпам’ятання – con(m)memoratio, а 
відтак – творчої дії досотворення смис-
лового полотна у межах тексту куль-
тури. При тому надто розвиненою є 
«усність» побутування текстів у тексті 
культури, тобто великий хист та сила у 
запам’ятовуванні текстів (сув’язі слів-
інформантів).

Сократ, розмірковуючи над потре-
бою «записаного», говорив про те, що 
використання записів призводить до по-
слаблення пам’яті, оскільки люди замість 
вправляння у запам’ятовуванні і при-
гадуванні починають довірятися запи-
сам. Книги, отже, як роздумував він, не 
збільшують сили розуму, а підривають 
її і показують удавану мудрість. Схожи-
ми думками ділилися й інші грецькі фі-
лософи. Діоген Лаертський переповідав 
такий випадок із життя Антисфена (за-
сновника кінічної школи). Одного разу 
учень поскаржився йому на те, що загу-
бив свої записи, і тоді Антисфен відповів, 
що він мав би зберігати їх у душі [9, с. 72]. 
Тож перевага була за усним (пам’ятним) 
побутуванням тексту. 

Звісно, це не ведійська традиція збе-
рігання полотна тексту у непорушності 
форми і змісту через його заучування 
напам’ять  [21], де ідея, образи та тек-
сти творять нерозпорошувану єдність. 

нальній будові дію постійної співтворчості – «со-
мислія», а відтак – співосягнення небуденних та 
повсякденних феноменів – буттєвих та життє-
вих форм культуротворення.  Зважаючи на такі 
характеристики «свого», випробуваного часом, 
книжно-усталеного, слова-поняття «смисл», на-
лежить удаватися саме до його використання. У 
«со-мислії» відбито постійне налаштування на 
творчість, виразна мисленнєвість, тоді як слово 
sensus є позначеним більшою чуттєвістю, аніж 
оперативно-вивищеною (відсторонено-піднесе-
ною) мисленнєвістю, що є цілком присутньою у 
«со-мислії» («сомисліє»).

Давнє європейське текстотворення зва-
жає на текст як «допоміжну форму» у 
підпорядкуванні до завдання зберігання 
ідеї (думки), а не всього масиву «ідео-
тексту», як це можна було спостерегти 
у шляхах текстовідтворення, властивих 
для брамінської традиції. Отже, давній 
європейський  – це інший спосіб збе-
рігання тексту, що не був окресленим 
структурними межами «побутування» 
певної ідеї. 

Згодом європейський досвід пока-
зує радше техніку творення текстових 
(згодом спостережених наукою як тек-
стологійних) моделей – різночасових ре-
дакцій, що породжувалися творчою дією 
носіїв тексту. У Європі текст робиться 
мінливим, «гнучким», варіативним. До 
того ж латина (як «писаний» простір по-
бутування текстів) і народномовне се-
редовище, зокрема епічне та легендарне, 
залишаються ніби паралельними шля-
хами у межах простору тексту культу-
ри. Хоча можна навести чимало й інших 
прикладів. Багато латинських слів пере-
ходять до народних лексичних корпусів, 
змінюючись у будові (морфоскладі), на-
буваючи відтак популяризації  – «по-
народовлення», але при тім втрачають 
свою дигнітарну формульність. Її на-
давало лише латинське оформлення та 
звучання. А набувають форми і способу 
вже іншого існування як у мові, так і в 
тексті культури. Сама латина як мовно-
текстовий простір зберігає високе до-
стоїнство словникового та термінотвор-
чого «запасника» (depositum creature) і 
користується особливим дигнітарним 
становищем  – має виразну культуро-
творчу гідність у власному побутуванні. 

Слід не забувати, що у латиномов-
ній текстовій культурі існувало поняття 
про особливе – автономне – становище 
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«книги» (отже, «писаного» слова-тексту) 
від автора, тобто «книги» як слова-дум-
ки, унезалежненого від творця. Існував 
латинський вислів, що характеризував 
такий стан побутування писаного тек-
сту: habent sua fata libelli  – «проживає 
(має) своє життя». У греко-римському 
світі, отже, вбачалося відсторонення 
книги від автора, її відхід від початків 
творення. До прикладу, Сократ уважав 
за недолік здатність написаного існувати 
відокремлено від свого автора [27, p. 41]. 
Належить зауважити, що зовсім інакше 
бачився стан існування тексту («запи-
саного») на Сході [27, p. 41]. Праведний 
Йов (з біблійної Книги Йова) щонай-
більше сподівається на те, що «письмо» 
житиме без нього: «О, коли б записати 
слова мої, о, коли б були вони в книжці 
позазначувані, коли б рильцем залізним 
та оливом в скелі навіки вони були ви-
тесані!» (Йв, 19: 23–24). 

Здається, саме смисл латиномовно-
го вислову «проживання книгою свого 
життя» буде удокладнено уже в європей-
ській модерній та постмодерній куль-
турах (ХХ–ХХІ  ст.): сприйняття книги-
тесту вже без автора – це сприйняття, у 
якому відбулася «втрата» («смерть») ав-
тора (Р. Барт) [3, с. 384–391]. 

У слов’янському (слов’яно-укра їн-
ському) світі, завдяки існуванню посе-
редництва кирило-мефодіївського мов-
ного спадкоємства  – слов’янської мови 
(lingua slavonica), мисленнєва і знаннєва 
(пізнавальна) «обробка» тексту стаєть-
ся по-іншому. Тут сам вихідний текст, 
текст-дарувальник (текст-донатор  – 
textum-donator) спостерігається у двох 
характеристиках дії. З одного боку, він 
зберігає власну початкову достойність 
(дигнітарність) як джерело даруван-
ня знання і смислів. З іншого – поряд з 

наявністю переходів із книжної мови 
у народне мовне поле залишаються і 
формульні вислови, які є виразними 
перенесеними словами, завдяки їм у но-
вотворених текстах виникали змістові 
зосередження та виокремлені смислові 
структурування. При тім спостеріга-
ється менше прикладів у зміні будови 
(морфізації) таких слів у досвіді їхнього 
«понародовлення», зокрема, це можна 
бачити у колядкових текстах та княжих 
літописних словах (формульний ви-
слів «Рече», що походить з премійних та 
євангельських текстів  – «Рече Господь», 
та ще один формульний вислів  – «По-
глаголить»)  [23, с.  152]. Це теж прикла-
ди усталених виразів  – «формульної 
мови» – в усних та писаних текстах дав-
ньоукраїнської словесності.

Спостерігаючи давні творчі зразки 
української словесності, а разом із тим 
виходячи на обрії сучасних досліджень, 
можна говорити і про окремі явища 
інтертекстуальності у давню пору тек-
стотворення. Що є цікавим, такі «тек-
стові взаємини» по-особливому позна-
чаються на смисовому структуруванні 
як окремого тексту (твору), так і цілого 
текстового масиву культури. А до «роз-
ширення» тексту – тривання текстотво-
рення – належать покрайні (маргіналій-
ні – маргіналії) записи на полях книжок. 
Це явище надто розповсюдилося із по-
явою друкованої книги. Серед них пока-
зовими є покрайні записи архієпископа 
Лазаря Барановича, зокрема у книгах 
«Меч духовний» та «Труби словес про-
повідних» [24].

І в слов’яномовному текстовому про-
сторі культуротворення виразною є сила 
панування «усності», а отже – висока по-
треба у запам’ятовуванні текстів. Тут теж 
спостерігається мисленнєвий простір 
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співпам’ятання тексту (commemoratio 
texti), на її основі розвивається така фор-
ма творчості та зберігання створеного, 
як textualia. У її структурі спостерігають-
ся і текстові, і контекстові напрями твор-
чості – як сприйняття самого тексту, так 
і обставин його побутування. Надчин-
ником, що обумовлює первинну (гене-
тичну – у початковому організаційному 
охопленні) і подальшу концептовість 
текстотворення у культурі, є смислотво-
рення. Це творча співдієвість – «сомис-
ліє» [23, с. 28], що походить від усного та 
писаного текстів і так само спрямовуєть-
ся на них, структурно укладаючи кон-
текстовість із довершеною якістю твор-
чих феноменів культури.  

Як видається, окремо належить за-
уважити можливість інструментарного 
та технологійного «розширення» у по-
нятійному апараті, який залучають як 
основу до спостереження текстотвор-
чості когнітивних та комунікативних 
дій. На потребу дослідження тексту та 
текстовості слід передбачити та впро-
вадити поняття «текстуалія» (textualia)1, 
що охоплюватиме як дійсні вияви тексту 
(форми текстової реалії), так само ґрун-
туватиметься на метафізиці тексту  [8]. 
Сюди належатимуть текстова архетип-
ність як (потенційна (можливісна)) про-
тоформа тексту та похідна з неї форма 

1 Таку лексичну форму вже використано в ін-
формаційному просторі Європи. Існує поль-
ський часопис (міждисциплінарний квартальник 
«tekstualia»), що зосереджується на публікації 
наукових і просвітницьких інтелектуальних ма-
теріалів. Та застосування схожої за походженням 
(з латиномовної основи) лексичної одиниці в іс-
паномовному просторі – «textualia» (наприклад, 
«textualia traducciones» – «Текстові переклади»). 
Хоча як науковий термін із виструнченим струк-
туруванням та з усталеним (чи розширено – уста-
люваним) значеннєвим застосуванням, як вида-
ється, це слово не використовується.  

дійсної текстовості як знаннєвого (ін-
формаційного), естетико-художнього та 
комунікативно-зв’язкового акціональ-
ного простору, тобто функціональна 
поліфонія тексту. Це і текстотворення, і 
текстовідтворення (рецептивна тексто-
креація). Воно різнитиметься від понят-
тя «текстологія» (textology). 

У цьому зв’язку слід згадати про 
існування поняття «текстуальність» 
(textuality), що виникло та діє на ґрунті 
епістемології, особливо у ділянці ідей 
мови та літературного твору. Тексту-
альність охоплює процес «вироблення» 
тексту, а також наближається до проце-
сового «читання», яке, щоправда, зазнає 
змін, оскільки кожне прочитання тво-
рить «новий» текст. Тож поняття «тек-
стуальність» є пов’язаним з активною 
діяльністю, спрямованою на творення 
тексту [11, с. 419]. 

Водночас «текстуальність» відріз-
нятиметься від поняття «текстуалія» 
(textualia), що обійматиме і текст, і тек-
стотворення, і текстове сприйняття 
(тексторецепторику), тобто структуру-
ватиме у розлогому полі спостереження 
і тексти, і контексти. Тоді виразнішим 
буде виглядати процес творення та за-
стосування смислів. Докладніше буде 
«прочитуватися» з погляду науки тяглий 
та взаємопереходовий процес «смисло-
творення», «текстотворення» та «куль-
туротворення» як невпинне тривання 
праці над смисло-культурним текстом. 
Адже, як зауважував наукознавець і 
математик В. Налімов, «смисл не може 
бути наданим знаку без прочитання тек-
сту» [19, с. 102]. 

Отже, текст як системний чинник 
культуротворення  – вдалий інструмен-
тарій для комплексного розгляду явищ 
творчості. Слід зауважити, що розвиток 
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сучасної герменевтики та логічної праг-
матики, який так само є основою появи 
дедалі частіших нових розробок у со-
ціальній психології, лінгвістиці, літера-
турознавстві, культурології, засвідчує 
головну потребу при виконанні цих 
та подальших дослідних робіт  – необ-
хідність застосовування комплексного 
підходу. Ним теж плідно користується 
українознавство як системний та комп-
лексний науковий досвід. 

Звісна річ, у сьогочасних досліджен-
нях і структурне поле поняття «текст», і 
межі його інформаційного впливу шир-
шають до рівня надсистеми. Інструмен-
том його схарактеризування є понят-
тя «гіпертекст» (hypertext, Т. Нельсон). 
Таке утворення як інструментарно-
об’єктиваційна структура теоретично-
го плану застосовується при розглядові 
інформаційних стратегій та технологій 
у теперішньому комунікуванні. Основа 
інформаційної сув’язі у гіпертексті теж є 
своєрідною, її сприйняттєва модель (пе-
редовсім читання) не вимагає лінійної 
послідовності у застосуванні текстів. 

При тім слід неодмінно брати до ува-
ги ще й таку системно ємну характерис-
тику виникнення і побутування смисло-
культурного тексту, як знаковість. Отже, 
«текст» – це цілісний знак, і всі інші зна-
ки суспільного тексту мають у ньому рі-
вень елементів знака [16, с. 31].

Мови культури
Засобом текстотворення, де панує 

культуротворча інтенція та етнокуль-
турний дискурс, є, звісно, «природна» 
мова. Разом із тим слід вбачати чин-
ник «надбудовування» у мові, йдеться 
про розмаїття «способóвих» мов, про 
множинність мов художнього світу 
як моделювального простору «свого» 

спостереженого «культурного довкілля». 
У мові як розмаїтті інших інструментар-
них мов відбито світоглядні напрямні 
творчого потенціалу власної культури. 
Множинність таких мов як виражаль-
них та засадничих засобів текстового 
культуротворення у дискурсі складає 
поліфонію «мов культури». Серед них у 
системному охопленні і мова як духовне 
підґрунтя культури, і субмови – співмо-
ви або «рівневі» мови – це засоби вира-
ження особи в культурі. 

Це своєрідні особистісні (персона-
лістські) мови, що в комунікативній дії 
більше спираються на художність мови 
і витворюють художню комунікацію, 
яка показує досвід вторинного моделю-
вального системотворення художнього 
типу [16, с. 34]. До того ж слід зауважу-
вати ті різниці, що існують поміж «при-
родною мовою» і вторинним художнім 
мовним моделюванням. Кожна з таких 
мов має своє комунікативне поле і прак-
тики, що зумовлюються завданнями 
планів розмаїтого вираження інтеріор-
ної та екстеріорної особи  – «внутріш-
ньої» та «зовнішньої» людини. У такому 
випадку можна спостерігати і плинність 
вираження у мові вторинного моделю-
вального художнього типу, але так само 
і випадки ентропії (руйнування, роз-
сівання) комунікативного потенціалу 
автора і витворюваних ним художньої 
мови та художнього тексту. 

Це не лише мовленнєво-дискур-
сивний чинник мови особи, а також 
способи її самовираження в просто-
рі доповняльних засобів як ширших 
смислотворчих можливостей, узятих із 
культуротворчого потенціалу. Це різні 
«мови дій та форм»  – культурних акці-
оналів: «мова жестів», «мова пахощів», 
«мова вбрання», які «розширяють» 
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можливості представлення особи на-
зовні. Ці «мови» творять екстеріорний 
образ особи завдяки структурі символу. 
Водночас це «натяки» у формах комуні-
кації, що робляться захисними засобами 
особи, ба навіть «футляризують» її та її 
світ у спілкуванні з «іншим» як іншими 
особовими світами. У такому випадку ці 
засоби культуротворення спрацьовують 
у несенні одиничного – особового – «мі-
кросвітового». 

Отже, у системному та комплексно-
му розгляді мовно-граматичні (мовно-
структурні) рівні можна залучати до 
спостережень семіотики та комунікатив-
ності мистецтва. Мистецтво у системно-
му спостереженні розглядати як мову, а 
виражальний та семіотичний акціонал 
цього комунікативного поля – як «мови 
мистецтва» («мови культури»). 

Мова мистецтва (і окремого твору) – 
це, як зазначав Ю. Лотман, «…певна 
даність, що вже існує до витворення і є 
однаковою для обох полюсів комуніка-
ції» (коли кожна комунікативна система 
може виконувати моделювальне завдан-
ня, а кожна моделювальна система може 
бути використаною з метою виконання 
комунікативної ролі) [16, с. 23]. 

До такого  – мовного  – системати-
зування мистецьких практик спонука-
ло передовсім завдання із пошуку того 
інтегративного типу знань, який міг 
би об’єднати всі знання, що накопи-
чуються в мистецтві, науці, філософії. 
Такою єднальною основою робиться 
«ідея мови». З цього ідейного виснову-
вання мистецтво, наука та публічний 
дискурс мають осягатися як різні фор-
ми мови, що зорганізовуються власною 
«граматикою». Мова науки у тому ви-
падку, коли її підсилює ще й терміноло-
гічний чинник, неодмінно встановлює 

взаємозв’язок із мовою культури (мо-
вою мистецтва). Тоді здійснюється ана-
ліз творчого досвіду, а також система-
тизація естетичних і мистецтвознавчих 
понять. Завдяки такому зв’язку та поєд-
нанню виникла можливість встановити 
механізми творення художньої форми 
та зробити «витяг» з її смислотворчого 
потенціалу. Смисл і форма перебувають 
у зв’язку з «мовою речей». Адже і самі 
речі у їхньому первинному становищі – 
це не лише фізичні об’єкти, а засоби і 
знаки спільнотних, суспільних та куль-
турних взаємин, що вибудовують смис-
ловий «крайобрій» у сприйнятті самих 
цих речей [13, с. 14]. 

Сама ж, використовувана з цією ме-
тою, ідея мови стосовно об’єктивованого 
і структурованого нею мистецтва роз-
ставляє цілком різні змістові наголо-
си залежно від того, який саме чинник 
мови залучається як визначальний та 
підставовий. Хоча вся парадигма мови 
цілковито застосовується до досліджен-
ня мистецтв.  

Інше розуміння мовної природи 
мистецтва та культури укладається у 
рамки теоретичних концепцій, які зо-
середжуються на семантичних чинни-
ках мовного феномену. У такому роз-
гляді наголошується на розумінні та 
сприйнятті мови як акціонального про-
стору вираження смислу. До того ж ро-
биться розрізнення поміж смислом як 
суб’єктивною інтенцією і смислом як 
об’єктивованою предметною структу-
рою. Таке розуміння мовної природи 
представлено тими концепціями, що 
вбачають у самому мистецтві самостійне 
пізнавальне завдання [13, с. 16]. 

Окрім того, у схарактеризуван-
ні мовно-мистецьких зв’язків спо-
стерігаються ще й такі концепції, за 
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якими мистецтву надається окремого 
комунікативного виміру. На цій кон-
цепційній основі з’являється висновок, 
що представляє мистецтво як форму 
інтерсуб’єктивності, ба навіть способом 
побудови культурної спільноти, котра 
набуває власну самість у процесах тво-
рення і сприйняття художніх творів. 
Певні розрізнення, що існують у спосте-
реженнях, котрі ґрунтуються на мовній 
парадигматиці, зовсім не є незіставними 
протилежностями [13, с. 16]. Це швидше 
окремі «способóві наголоси», що доби-
раються до інструментарних полів спо-
стереження та висновування можли-
востей структурного потенціалу мовної 
парадигми.

У зв’язку з системою «мови мисте-
цтва» («мови культури») має неодмінно 
бути присутнім і такий вагомий чинник 
сприйняття тексту, що є підґрунтям по-
дальшого процесу текстотворення, як 
прочитання-інтерпретація (рецептивна 
текстокреація). І для цього випадку ко-
мунікативної дії застосовується струк-
турування з арсеналу мови – мовна гра-
матика. При тім робиться розрізнення 
з-поміж правил граматичного синтезу 
на «граматику висловлювання» та «гра-
матику слухання» [16, с. 34]. 

Зважаючи на більшу спроможність 
інструментарних можливостей, що 
з’явилися у гуманітарних дослідженнях 
завдяки запропонованим структурним 
полям тесту як системотворчого чин-
ника та когніції як одного із сучасних 
удокладнень знаннєвого досвіду культу-
ротворення, українознавство так само 
здобуває значне за потенційним обся-
гом методологічне підґрунтя. Інстру-
мент «тексту» надає можливість схарак-
теризувати й ідею, і форму побутування 
явищ як фактів культуротворення, що 

укладаються у часопросторову тяглість 
витворення текстів і контекстів. Одним 
із провідних чинників, що виснову-
ють «потребу» розширення і множення 
культуротворчого потенціалу, є смис-
лотворення. Воно так само виступає 
одним із головних рушіїв творення тек-
стів у просторі широкоструктурованого 
смисло-культурного тексту. І цим теж 
збагачується методологічний арсенал 
українознавства. Сам смисло-культур-
ний текст, що може і має бути одним 
із напрямних чинників комплексних 
українознавчих досліджень, скеровуєть-
ся інтенційним рушієм комунікативної 
активності та діяльності спільноти. Ра-
зом із тим у кожному комунікативному 
зв’язкові спостерігається підставовість 
окремішнього – особового – як вирізне-
ного носія культуротворчого потенціа-
лу. У комунікативних обставинах-кон-
текстах, безумовно, вирізняється особа, 
що має культуротворчу здатність та ви-
являє себе завдяки широті смислового 
і символічного полів «мов культури». 
Все це – і тексти, і контексти –становить 
предмет для розгляду в обширі культур-
ної антропології, підґрунтям для якої є 
так само українознавство як науковий 
досвід сьогочасних людинознавчих до-
сліджень. 
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ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Вересневі українознавчі студії

27 вересня 2018 р. 
на базі спеціалізова-
ної школи І–ІІІ сту-
пенів з поглибленим 
вивченням україн-
ської мови та літера-
тури № 273 м. Києва, 
що розташована на 
мальовничій вули-
ці Набережно-Кор-
чуватській поблизу 
заповідника «Жуків 
острів», відбувся науково-методичний 
захід на тему «Упровадження компетент-
ністного підходу у викладанні україно-
знавства відповідно до основних вимог 
Закону України «Про освіту» й концепції 
«Нова українська школа»».

Вересневі українознавчі студії відбу-
лися у рамках співпраці Науково-дослід-
ного інституту українознавства з Управ-
лінням освіти Голосіївської районної в 
місті Києві державної адміністрації (до-
говір про співробітництво від 24 січня 
2017 р. № 24) для методистів районного 
науково-методичного центру та вчите-
лів українознавства закладів загальної 
середньої освіти Голосіївського району.

Модератором заходу виступила го-
лова методичного об’єднання вчителів 
українознавства Голосіївського райо-
ну Тетяна Семенівна Лавренчук, яка в 
цьому році брала участь як член журі 
у Міжнародному конкурсі з україно-
знавства для вчителів України та укра-
їнської діаспори «Українознавчі пріори-
тети навчально-виховного процесу», що 

проводив Науково-дослідний інститут 
українознавства з 15 жовтня 2017 р. по 
15 лютого 2018 р.

Метою проведення вересневих укра-
їнознавчих студій є надання методич-
них рекомендацій щодо викладання 
українознавства в закладах загальної 
середньої освіти у 2018/2019 навчально-
му році, яке передбачає впровадження 
компетентністного підходу у викладанні 
українознавства, врахування міжпред-
метних зв’язків, формування цілісної 
системи знань і уявлень про україно-
знавство як інтегровану науку.

За програмою заходу на початку ви-
ступила методист районного науково-
методичного центру Управління освіти 
Голосіївської районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації Світлана Віталіїв-
на Кучмара з доповіддю на тему «Укра-
їнознавство в системі шкільної освіти», 
в якій висвітлила питання надання ме-
тодичних рекомендацій щодо викла-
дання українознавства в загальноос-
вітніх навчальних закладах у 2018–2019 
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навчальному році відповідно до нового 
Закону України «Про освіту», що набрав 
чинності 28 вересня 2017 р., та оновле-
ної у березні 2017 р. концепції «Нова 
українська школа». Методист звернула 
увагу на те, що у зв’язку із зміною стан-
дартів освіти, що визначають вимоги 
до обов’язкових компетентностей та 
результатів навчання здобувачів освіти 
відповідного рівня, мають змінюватися і 
методологія здійснення освітнього про-
цесу, методи формування предметних 
і ключових компетентностей учнів на 
уроках українознавства тощо.

Від НДІУ на українознавчих студіях 
виступила старший науковий співробіт-
ник відділу освітніх технологій та попу-
ляризації українознавства, кандидат фі-
лософських наук Світлана Миколаївна 
Бойко з доповіддю на тему «Дослідниць-
ка компетентність як інструментальна 
основа впровадження в освітній процес 
українознавчих наукових знань». У своїй 
промові вона наголосила на тому, що на-
уковий характер освіти є одним із прин-
ципів освітньої діяльності (стаття 6 «За-
сади державної політики у сфері освіти 
та принципи освітньої діяльності» п.  1 
Закону України «Про освіту»).

Науково-дослідний інститут украї-
нознавства шляхом організації і прове-
дення різноманітних науково-освітніх 
проектів та конкурсів розкриває ваго-
ме значення формування дослідницької 
компетентності, необхідної для здій-
снення інноваційної діяльності у сфері 
українознавчих пошуків, які сприяють 
збереженню і розвитку українського на-
ціонального й культурного світу.

Сучасні учні й студенти мають розу-
міти значення дослідницької компетен-
ції у становленні їх як особистостей та 
у розвитку України, оскільки саме вони 

вже сьогодні мають вчитися робити ана-
ліз соціокультурного, духовного, освіт-
нього, економічного й політичного стану 
держави, визначати її місце на світовій 
арені. Система освіти і науки України 
нині мусить спрямовувати свої зусилля 
на формування не просто особистості-
виконавця, а особистості-професіонала, 
дослідника, здатного легко адаптуватися 
до мінливих умов, знаходити вирішення 
освітніх, соціокультурних, соціально-
економічних проблем через володіння 
дослідницькими вміннями.

Голова методичного об’єднання вчи-
телів українознавства Голосіївського 
району Тетяна Семенівна Лавренчук ви-
світлила у своїй промові програмно-ме-
тодичне забезпечення викладання укра-
їнознавства у закладах освіти, звернула 
увагу на основні моменти впровадження 
українознавчих знань у зміст основних 
предметів, які викладаються у школі 
(на прикладі презентаційних матеріалів 
вчителів-предметників спеціалізованої 
школи І–ІІІ ступенів з поглибленим ви-
вченням української мови та літератури 
№ 273 м. Києва).

Досвідом роботи викладання укра-
їнознавства в закладах освіти Голосіїв-
ського району поділилися ще ряд педа-
гогів.

На завершення вересневих україно-
знавчих студій всіх присутніх директор 
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів 
з поглибленим вивченням української 
мови та літератури № 273 м. Києва Вік-
тор Михайлович Калита запросив від-
відати виставку творчих робіт учнів по-
чаткових класів Нової української школи 
на тему «Дари осені», що була приуроче-
на до 30-річчя закладу, який був засно-
ваний у 1988 р., а саме у рік 1000-ліття 
спорудження першої школи на Русі.
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Дайджест новин

Виставку відкрили директор Науко-
во-дослідного інституту українознав-
ства Богдан Галайко та капелан, учасник 
бойових дій, заступник командира під-
розділу військових капеланів по роботі з 
особовим складом Ігор Скрицький.

Метою виставки є визнання внеску 
церков України через служіння військо-
вих капеланів у зміцнення обороно-
здатності держави, показ їхніх здобутків 
у духовній та морально-психологічній 
підтримці особового складу Збройних 
сил України, а також висвітлення героїч-
ної сторінки в історії української церкви 
в добу військових капеланів-доброволь-
ців, які несли або продовжують нес-
ти душпастирське служіння 
військово службовцям на лінії 
зіткнення, зростання автори-
тету церкви, зокрема через цю 
експозицію, що надзвичайно 
важливо з огляду на навалу 
аморальності, яка здійснюєть-
ся на українське суспільство 
останнім часом.

У своєму виступі директор 
НДІУ Богдан Галайко зазна-
чив: «Виставка приурочена до 

Дня захисника Украї-
ни. Сьогодні як ніколи 
важливо підтримува-
ти нашу армію, пра-
цювати над її україн-
ським наповненням. 
У наш час тішить те, 
що до українського 
війська повертається 
інститут капеланства. 
Завдяки українізації 
війська, трансформа-

ції мислення та підняттю бойового духу 
вояків впевнений, що Україна переможе 
у війні з російським агресором».

«Особливістю фотовиставки є те, 
що світлини не постановочні, а зробле-
ні на лінії зіткнення у Донецькій області 
під час проведення служіння переваж-
но на фотокамери мобільних телефо-
нів бійцями або іншими капеланами, 
тобто є доволі рідкісними», – зауважив 
 І. Скрицький.

Військовий капелан Ігор Скрицький 
проходив службу у Мар’їнці, Первомай-
ському, Пісках, Водяному, Павлополі, 
Тоненькому, Костянтинівці та ін.

Виставка тривала до 5 грудня 2018 р.

Відкриття фотовиставки «Військові капелани 
на фронті московсько-української війни»



188 №4 (69) 2018 Ukrainian Studies

РЕЦЕНЗІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ

12–13 жовтня 2018 р. 
в Івано-Франківську від-
булася VIIІ Всеукраїнська 
наукова конференція за 
міжнародною участю 
«Еко номічний націона-
лізм» в рамках теми «Іде-
ологія українського на-
ціоналізму на сучасному 
етапі розбудови Україн-
ської держави».

Співорганізаторами конференції ви-
ступили: Науково-дослідний інститут 
українознавства МОН України, Інститут 
наукових студій націоналізму ВО «Сво-
бода», Недержавний аналітичний центр 
«Українські студії стратегічних дослі-
джень», Прикарпатський національний 
університет імені В. Стефаника, МБУ 
«Центр національного відродження 
ім. Степана Бандери», Інститут суспіль-
них досліджень та ГО «Поступовий гурт 
франківців».

Цьогоріч на конференцію приїха-
ли 46 науковців із 13 міст України, а та-
кож із Мінська (Білорусь) та міста Бжо-
зув (Польща). Варто зазначити, що це 
вже восьма конференція (починаючи з 
2006 р.). За всі роки у конференції взя-
ли участь 429 учасників. До того ж це 
представники практично усіх областей 
України, зокрема анексованого Криму, а 
також семи країн світу – Японії, Білору-
сі, Польщі та ін.

Пленарне засідання вів директор 
Науково-дослідного інституту україно-
знав ства Богдан Галайко.

На конференції Науково-дослідний 
інститут українознавства представляли: 
завідувач відділу історичних студій д.і.н. 

П. Гай-Нижник, провідний науковий 
співробітник к.і.н. І. Краснодемська, на-
уковий співробітник С. Губський, завід-
увач відділу освітніх технологій та по-
пуляризації україно знав ства к.філос.н. 
Т. Бойко.

Як зауважив організатор заходу, на-
уковець, голова Івано-Франківської об-
ласної ради, Олександр Сич, таку тему 
для цьогорічної конференції обрали не 
випадково, адже економічна політика є 
одним із найактуальніших питань у дер-
жаві.

«Економічний націоналізм – це кате-
горія наукова, а не політична. Економіч-
ним націоналізмом називають політику 
держав, які спрямовують свої дії на за-
хист національної економіки, щоб вона 
працювала в національних інтере сах, а 
не інтересах транснаціональних чи при-
ватних компаній. Зрозуміло, що в укра-
їнських умовах, коли економіка працює 
в інтересах олігархічних груп, коли нас 
розглядають як сировинний придаток, 
питання економічного націоналізму 
вкрай важливе», – переконаний Олек-
сандр Сич.

За словами доктора економічних 
наук, професора з Києва Валентини 

Участь Науково-дослідного інституту українознавства 
у конференції «Економічний націоналізм»
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Попової, в Україні тема економічного 
націоналізму майже не досліджена.

Під час пленарних та секційних засі-
дань учасники обговорювали такі теми: 
економічний націоналізм в ідеології та 
політиці правих партій і рухів, політи-
ка економічного націоналізму в укра-
їнській історії та в умовах глобалізації, 
потенціал та перспективи економічного 
націоналізму в політиці Української дер-
жави, зокрема питання теорії та практи-
ки українського економічного націона-
лізму.

Цікавими були і є теми досвіду еко-
номічного успіху країн Азії, Фінляндії, 
Туреччини та економічних реформ кра-
їн, які перебувають під владою націона-
лістів, питання шляхів переорієнтації 

структури української промисловості 
на задоволення потреб нації, реформіст-
ського націоналізму. Наводилися статис-
тичні дані про стан інвестицій, галузей 
економіки, зайнятості населення, змен-
шення науково-технічних досліджень.

Матеріали роботи конференції пред-
ставлені у збірнику.

Під час заходу були нагороджені юві-
лейною відзнакою Івано-Франківської 
обласної ради «100-річчя ЗУНР» доктор 
історичних наук, завідувач відділу істо-
ричних студій НДІУ Павло Гай-Нижник 
та доктор політичних наук, професор 
Тернопільського національного еконо-
мічного університету Микола Лазарович 
за вагомий внесок у висвітлення історії 
ЗУНР.

Науково-дослідний 
інститут українознав-
ства Міністерства освіти 
і науки України спільно з 
ГО «Голосіївська криївка», 
Історичним клубом «Чин 
Карпатської України», 
Українським інститутом 
національної па м’яті за 
підтримки Міністерства 
молоді та спорту України у 
рамках відзначень 100-літ-
нього ювілею Української 
національної революції 1917–1921 рр., 
80-річчя проголошення української 
автономії у складі Чехословаччини та 
80-річчя створення Організації Народ-
ної Оборони «Карпатська Січ» з 26 по 28 
жовтня 2018 року у м. Ужгороді Закар-
патської області провели Всеукраїнський 

національно-патріотичний фестиваль 
«Карпатська Україна – 2018».

Захід відбувся відповідно до на-
казу Мінмолодьспорту від 12.06.2018 
№  2711 «Про затвердження переліку 
проектів національно-патріотичного 
виховання, розроблених інститутами 

Всеукраїнський національно-патріотичний фестиваль 
«Карпатська Україна – 2018»
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громадянського суспільства, для реалі-
зації яких надається фінансова підтрим-
ка у 2018 році» та п. 3.9 календарного 
плану надання фінансової підтримки ін-
ститутам громадянського суспільства на 
реалізацію проектів, заходів національ-
но-патріотичного виховання на 2018 рік, 
затвердженого наказом Мінмолодьспор-
ту від 21.06 2018 № 2902 (зі змінами).

У рамках відзначень було проведе-
но низку наукових, просвітницьких та 
мистецьких заходів з метою поширення 
інформації про цей етап відродження 
українського державотворення та вша-
нування українських героїв, які стали на 
захист рідної землі, зокрема, це: публіч-
ні лекції в навчальних закладах міста, 
меморіальна виставка світлин загиблих 
учасників московсько-української вій-
ни, презентація національно-патріотич-
ної літератури, показ фільмів, виставка 
сучасної зброї, виступи кобзарів і лірни-
ків, майстер-клас поводження зі зброєю, 
марш Героїв центральними вулицями, 
театралізоване дійство «Історія слави 
українського війська від княжих часів 
до сьогодення», концерт відомих ар-
тистів, молебень та вшанування Героїв 
Карпатської України у церквах Ужгоро-
да, на Меморіальному кладовищі січови-
ків Карпатської України на Верецькому 
перевалі (покладання квітів, концерт- 
реквієм).

У заходах фестивалю брали участь ві-
домі науковці та громадські діячі: Роман 
Офіцинський, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри історії 
України Ужгородського національного 
університету, Костянтин Куцов, аспірант 
кафедри історії України Ужгородсько-
го національного університету, магістр 
історії, Володимир Піпаш, кандидат іс-
торичних наук, голова Закарпатського 

обласного об’єднання товариства «Про-
світа» імені Тараса Шевченка, Михайло 
Джада, громадсько-політичний діяч, 
голова братства вояків Карпатської Січі, 
Олег Мельник, краєзнавець, громад-
ський діяч м. Хуст та інші.

Історичну частину фестивалю мо-
дерував директор Науково-дослідного 
інституту українознавства, кандидат 
історичних наук Богдан Галайко. Під 
час диспуту з учасниками фестивалю 
на тему «Історія збройної боротьби за 
українську державність: 80-річчя Орга-
нізації народної оборони «Карпатська 
Січ» та героїка Карпатської України» 
обговорювалися цікаві сюжети з історії 
Карпатської України, творення уряду 
та діяльності Карпатської Січі. «Саме 
проголошення української автономії, 
а згодом незалежності на Закарпатті у 
1938–1939 рр. було важливим етапом 
українського державотворення. Реаль-
ний опір у боротьбі за свободу з дикта-
торським режимом – самотужки, а не в 
межах міжнародних коаліцій – чинили 
у ті роки лише Фінляндія та Карпатська 
Україна. Для закарпатців період існу-
вання Карпатської України став часом 
творення національної ідентичності, 
завершився своєрідний перехід у свідо-
мості  – від підкарпатських русинів до 
закарпатських українців. У 2014 році су-
проти України розпочалася відкрита ро-
сійська агресія, яка триває і нині. Як і 80 
років тому, вороги активно використо-
вують диверсії, інформаційний простір, 
застосовують різноманітні маніпуляції, 
фальшування історичних подій тощо. 
Тому сьогодні маємо глибше цікавитися 
нашою історією, па м’я та ти славні сто-
рінки українського минулого та належ-
но вшановувати героїчний чин поперед-
ників», – зазначив Богдан Галайко.
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21 листопада 2018 р. у м. Рівному від-
булася Всеукраїнська науково-практич-
на конференція «Боротьба з російським 
імперіалізмом: минуле і сьогодення», 
присвячена 75-річчю створення Анти-
більшовицького блоку народів.

З наближенням фронту, наприкінці 
листопада 1943 року, з ініціативи укра-
їнського підпілля (керівництва Органі-
зації Українських Націоналістів (р) на 
Рівненщині відбулася 1-а таємна Кон-
ференція поневолених народів Східної 
Європи і Азії. Для узгодження дій у по-
дальшій спільній боротьбі із москов-
ськими окупантами до села Будераж, що 
на Здолбунівщині, прибули делегати від 
понад п’ятнадцяти поневолених совє-
тами націй. Це був початок створення 
Анти більшовицького блоку народів.

У рамках Всеукраїнської науково-
практичної конференції у Рівненському 
міському будинку культури відомі на-
уковці, політологи, історики, краєзнавці 
та політичні аналітики дискутували про 
те, як все ж таки побороти московський 
шовінізм та об’єднати у боротьбі нації, 
що постраждали від нього. Організато-
рами виступили Український інститут 
національної пам’яті, Науково-дослідний 

інститут українознавства, Рівнен-
ська обласна рада. Участь у заході 
взяли директор Науково-дослідно-
го інституту українознавства Бог-
дан Галайко, екс-віце-спікер Вер-
хов ної Ради України 7-го скликання 
Руслан Кошулинський, заступник 
голови Рівненської обласної ради 
Олексій Бучинський, регіональний 
представник Українського інститу-
ту національної па м’я ті на Волині 

Леся Бондарук, з вітальним словом від 
Стефана Романіва, голови ОУН(б), ви-
ступив член Проводу ОУН (р) Віктор Рог.

У своїй доповіді директор НДІУ 
к.і.н.  Богдан Галайко зазначив: «Наші 
попередники орієнтувалися не лише на 
західних партнерів, а й на природних со-
юзників на території ворога – ті нації, що 
були окуповані совєтським режимом, 
але прагнули відновити власну націо-
нальну державність. Слушними є слова з 
Постанови Конференції 1943 року: «Для 
швидкої повної перемоги національ-
ної революції потрібний один спільний 
фронт всіх поневолених народів. Тому 
Конференція вважає необхідним ство-
рення спільного Комітету народів Схід-
ної Європи і Азії, який буде координу-
вати всі національно-революційні сили 
тих народів, виробить єдину лінію бо-
ротьби зі спільним ворогом, єдину так-
тику боротьби та у відповідний момент 
дасть гасло до одночасного повстання 
всіх поневолених народів».

Також представники заходу взяли 
участь у мітингу-реквіємі з нагоди Дня 
Гідності та Свободи біля Дошки пам’я ті 
героям Небесної сотні та героям, загиб-
лим у російсько-українській війні.

Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Боротьба з російським імперіалізмом: минуле і сьогодення»
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30 листопада 2018 р. в актовій залі 
ЗОШ  І – ІІІ ст. № 132 на виконання Указу 
Президента України від 22 січня 2016 р. 
№ 17 «Про заходи з відзначення 100-річ-
чя подій Української революції 1917–
1921 рр.» з метою вшанування традицій 
боротьби за незалежність і соборність 
України, творців національної держав-
ності та військової звитяги захисників 
рідної землі, на запрошення заступни-
ка директора з виховної роботи Оксани 
Орестівни Кузів та вчителя історії Ольги 
Ярославівни Видаш науковий співробіт-
ник відділу історичних студій Науково-
дослідного інституту українознавства 
Сергій Губський для учнів 10–11 класів 
цієї школи провів змістовну лекцію, 
присвячену основним етапам національ-
но-визвольних змагань 1917–1921 рр. та 
здобуткам і прорахункам на шляху ре-
алізації завдань української революції. 
С.  Губський акцентував увагу на тому, 
що в цей час український народ уперше 
в ХХ  ст. створив власну суверенну на-
ціональну державу з усіма належними 
атрибутами: територією, кордонами, 
державними символами, органами вла-
ди, військом, грошовою одиницею, дер-
жавною мовою.   Створенням та розбу-
довою Української Народної Республіки, 

Української Держави та Західно-
Української Народної Республіки 
українці довели здатність і спро-
можність національного держа-
вотворення. Доповідач звернув 
увагу, що вперше після століть 
бездержавності 22 січня 1919 р. у 
Києві на Софійській площі відбу-
лося об’єднання (Акт злуки) в одну 
соборну державі двох українських 

державних утворень – УНР і ЗУНР, а 
незадовго до цього 1 грудня 1918  р. у 
Фастові було укладено «передвступний 
договір» між Директорією УНР і РДС 
ЗУНР про наступну Злуку обох респу-
блік в одну велику державу. Сторіччя 
цих подій ми відзначаємо в наш час.

Досвід боротьби за самостійну со-
борну Україну на поч. ХХ ст. відіграв 
вагому роль у подальшій визвольній 
боротьбі українського народу. Здобут-
ки Української революції 1917–1921 рр. 
та причини її поразки мають стати важ-
ливим історичним уроком для суспіль-
но-економічної розбудови та збройного 
захисту від російської агресії сучасної 
України.

О. Кузів від 
імені адміністра-
ції та учнів школи 
висловила вдяч-
ність С. Губсько-
му за цікаву й 
змістовну лекцію 
та побажала по-
дальших успіхів 
у важливій та по-
чесній справі до-
слідження україн-
ської історії.

Лекція про національно-визвольні змагання 1917–1921 рр. 
у ЗОШ І–ІІІ ст. №132
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Науково-дослідний 
інститут українознав-
ства виступив співор-
ганізатором Форуму 
разом з Міністерством 
освіти і науки України, 
Українським інститутом 
національної пам’яті, 
Українським державним 
центром національно-
патріотичного вихован-
ня, краєзнавства і ту-
ризму учнівської молоді, 
Міжнародною благодійною установою 
«Центр національного відродження». 

30 листопада – 1 грудня 2018 року 
понад 150 представників з усієї України 
стали учасниками Форуму українських 
патріотичних справ «МИ – УКРАЇНЦІ!», 
які зібралися в Національному еколого-
натуралістичному центрі учнівської мо-
лоді МОН України. Сюди з’їхалися пред-
ставники управлінь і відділів освіти, 
обласних центрів позашкільної освіти 
та роботи з обдарованою молоддю, цен-
трів туризму і краєзнавства учнівської 
молоді, інститутів післядипломної педа-
гогічної освіти, вчителі історії, «Захисту 
України» та ін.  

Завідувач відділу освітніх техноло-
гій та популяризації українознавства 
Науково-дослідного інституту україно-
знавства Тетяна Бойко повідомила, що 
це зібрання однодумців, життєве кре-
до яких  – виховання учнівської молоді. 
Було озвучено проблематику краєзнав-
чих робіт учнів на конкурсі українознав-
ства. Також вона разом із науковим спів-
робітником Інституту українознавства 
Андрієм Іванцем репрезентували фільм 

про кримчанку Харитину Пекарчук – 
жінку-воїна доби Української Народної 
Республіки. Його створили у співпраці з 
Таврійською гуманітарною платформою. 

На Форумі йшлося про значення 
постатей Української революції 1917–
1921  рр. для національно-патріотично-
го виховання молоді. Андрій Іванець 
поділився досвідом організації заходів 
на тему кардинальних подій сторічної 
давнини і продемонстрував арт-плакати 
«Військова еліта Української революції 
1917–1921 рр.», створені Українським 
інститутом національної пам’яті та Екс-
пертним корпусом.

Учасники зійшлися на думці, що 
IV Форум патріотичних справ України 
увійде в історію співпраці молодіжних 
організацій та Міністерства освіти і на-
уки України. Адже загальнонаціональні 
мережі молодіжних організацій Украї-
ни, які загартував Майдан, та Асоціація 
молодіжних центрів України взялися 
за створення молодіжного центру гро-
мадянської освіти на базі Українського 
Державного центру національно-патріо-
тичного виховання.

У Києві відбувся четвертий 
Форум українських патріотичних справ «МИ – УКРАЇНЦІ!» 
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