
оглядова з оригінальним підходом на рівні кращих світових стандартів, 
незважаючи на критику за «політичну короткозорість», навіть була 
запроваджена для бібліотек усіх типів в УСРР. Розробляє принципи підготовки 
матеріалів до «Бібліографічного бюлетеня», що почав видавати СГНКУ з 
1923 р. 

У січні 1922 р. через репатріацію повертається до Латвії і оселяється у 
м. Лієпая (Лібава), де з березня 1922 р. працює вчителем місцевої початкової 
школи. З 20 травня 1922 р. по 31 липня 1925 р. - директор і викладач 
приватної школи І. Клявтия а Пауске. З 1 серпня 1925 р. вчителює у державній 
гімназії м. Тукуме. За успіхи в роботі нагороджений Орденом Трьох зірок V 
ступеня (1935, 1938) та IV ступеню (1940). Подальша доля І.-Г.О. Коха 
невідома. 
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ОПОСЕРЕДКОВАНА ОКУПАЦІЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ 
ІДЕНТИЧНОСТЕЙ ЯК ЗАСОБИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ 

ЕКСПАНСІЇ У ХХ СТОЛІТТІ 

В статті розглядається поняття «опосередкована окупація», який 
повніше за термін «гібридна війна» описує засоби військової та інформаційної 
агресії проти інших держав. Проаналізовано приклади «опосередкованої 
окупації» у новітній світовій історії та проведено паралелі з російською 
агресією проти України. Досліджено процес конструювання нових та 
трансформацію наявних ідентичностей на територіях, які зазнали 
опосередкованої окупації. 

Ключові слова: національна ідентичність, опосередкована окупація, 
гібридна війна, регіональна ідентичність, ідеологія, пропаганда, інформаційна 
безпека, сепаратизм, зовнішня політика Росії, зовнішня політика Сербії, 
зовнішня політика Польщі, зовнішня політика Японії. 

The article considers the term of «mediated occupation», which more fully 
than term «hybrid war», describes the tools of military and information aggression 
against another states. The examples of mediated occupation in the modern world 
history were analyzed and parallels with the Russian aggression against Ukraine 
were established. The process offorming of new identities and transformation of the 
recent ones, which were subjected to mediated occupation, were researched. 
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identity, ideology, propaganda, information security, separatism, foreign policy of 
Russia, foreign policy of Serbia, foreign policy of Poland, foreign policy of Japan. 

Тривалий час на українському інформаційному просторі постійно 
звучали терміни «гібридна війна» чи «гібридна агресія», маючи на увазі не 
оформлене в рамках міжнародного права, фактично приховане ведення 
бойових дій Росії проти України у поєднанні з комплексом інформаційних 
диверсій проти нашої держави. Даний процес визнається новітнім не лише 
українськими, а й рядом західних аналітиків, виправдовуючи фактично ряд 
прорахунків української та євроатлантичної сторони у протидії путінському 
режиму. На нашу думку російська політична кліка не лише не винайшла 
велосипед, а просто скористалася історичним досвідом інших агресорів. Для 
позначення даного комплексу військових та інформаційних диверсій проти 
сусідньої держави ми використовуємо термін «опосередкована окупація», а 
також спробуємо довести не унікальність української ситуації в світовій 
історії. 

Найбільш близькою до української аналогічної ситуації є утворення 
Республіки Серединна Литва у 1920 р. Новостворена Польська республіка 
розгорнула активну експансіоністську політику, маючи на меті повернутись до 
кордонів першої Речі Посполитої 1772 р. [9, c. 49]. Вдало використовуючи 
повоєнну розруху та фактор чисельної польської діаспори, поляки за 
допомогою «бунтівних польських військ» генерала Желіговського окупувала 
міжнародно визнану частину Литви, включно з її столицею містом Вільнюс. 
Нова квазі-держава отримала свій герб, прапор та навіть гімн, які 
концептуально поєднали польські та литовські геральдичні та вексилологічні 
символи - білий орел та герб «Витіс» або «Погоня» [11, s. 233]. Подібну 
ситуацію можна спостерігати і у окупованих Росією частинах Донецької та 
Луганської областей, де у «гербах» псевдореспублік використано елементи 
гербів Росії та СРСР, оскільки за основу сепаратистської конструйованої 
ідентичності було обрано суміш російських національних та радянських 
політичних ідентитетів [2]. Окрім державних символів зодчі Серединної Литви 
почали випуск власних поштових марок та навіть державних нагород [14, 
s. 218-226]. В решті решт, будучи повністю інтегрованою з Польщею 
економічно, Серединну Литву з мовчазної згоди західних держав було 
включено до складу опосередкованого окупанта, подібно Криму. Даний захід 
був елементом так званої військової політики (polityka wojskowa) Йозефа 
Пілсудського [13, s. 200], яка мала дві мети: створення антибільшовицького 
буферу та поступове розширення території Другої Речі Посполитої. Згодом 
дані події стали елементом політики формування образу Польщі як східного 
антикомуністичного бастіону, який активно використовувався в інформаційній 
політиці створення нової польської національної ідентичності, що мав 
замінити традиційний образ «захисниці католицизму» [4, c. 78]. Окупація 
Криму та частини Донбасу теж відбувалась у руслі російської реваншистсько-
шовіністичної концепції «русского мира», яка в кінцевому результаті 



передбачає перетворення Росії на обитель традиційних цінностей на противагу 
прогресивному західному світу. 

Іншим аналогічним прикладом опосередкованої окупації можна 
вважати створення японцями держави Менцзян у китайській Внутрішній 
Монголії у 1930-х рр. Завдяки підбурюванню місцевої монгольської 
феодальної еліти, на цій території було успішно організовано бунт та з'їзд 
монгольських князів, в результаті яких було проголошено незалежність нової 
квазі-держави [3]. Задля підтримки легітимності цього державного утворення 
японські окупанти створили також власний юань Внутрішньої Монголії. Хоча 
на території Китаю вже діяло декілька маріонеткових держав та режимів, 
проте китайський напрям експансії був таким собі полем для японських 
експансіоністських експериментів, які залучали підтримку місцевих 
сепаратистів, пряме вторгнення, або розпалювання ворожнечі між китайським 
політикумом. Але Японія не мала на меті анексувати ці території, тож вдалась 
до створення на цих територіях нової політичної ідентичності. 
Зокрема у держав Менцзян президентом був призначений князь з роду 
Чингізидів [12, p. 7], що має дуже важливе значення для монгольського 
народу. В сусідній Маньчжоу-Го теж було зроблено ставку на відродження 
номінального статусу Маньчжурської імперії на чолі з останнім китайським 
імператором [5, c. 83], який був представником цього етносу маньчжурів. 

Регіонально та хронологічно близькою до українських подій можна 
вважати сербську територіальну експансію на Балканах проти Хорватії та 
Боснії і Герцеговини після розпаду СФРЮ на початку 1990-х рр. Опираючись 
на значну по чисельності сербську меншину в обох країнах, Белград фактично 
розколов ці держави шляхом проголошення Республіки Сербської в БіГ та 
Республіки Сербська Крайна в Хорватії. Прикриваючись національним 
іредентизмом, Сербія руками сепаратистів здійснила ряд етнічних чисток, які 
мали на меті закінчити процес формування моноетнічної так званої «Великої 
Сербії» [15, p. 115]. У даному випадку виступи сербських сепаратистів 
найбільше схожі на дії Росії в 2014 р. щодо України. Тема історичного 
ревізіонізму, захист сербських побратимів закордоном, гіперболізована загроза 
від хорватських націоналістів «усташів», потреба захисту віруючих 
православної церкви від хорватських католиків та боснійських мусульман, 
повна військово-фінансова підтримка сепаратистів Белградом - весь цей 
перелік був фактично скопійований Кремлем в українському Криму та на 
Донбасі. Сербам, навіть у метрополії, почали нав'язувати міф про жертовність 
власного народу [7], який страждав у свій час від різного гніту, але витримав, 
але зараз знову в знаходиться в оточенні ворогів. 

Варто додати, що Росія та Сербія є традиційними союзниками, єдність 
яких базується на ідеях православ'я та панславізму [8]. У обох держав є ряд 
спільних історичних рис. Зокрема російська державність зародилась у 
периферійній самоуправній частині Золотої Орди - Володимирсько-
Суздальському князівстві [6, c. 117], а сербська сучасна державність 
бере свій початок від автономного Белградського пашалику у складі 
Османської імперії [1, c. 175]. Хоча історіографічні та політичні кола обох 
держав презентують свої країни як борців з мусульманськими завойовниками, 



проте політичні фундаменти і Росії, і Сербії, були побудовані в умовах 
колабораціонізму з іновірцями. Серби і росіяни також були ядром двох 
етнополітичних конструктів, відповідно югославів [10] та радянського народу. 
У даному випадку ми бачимо чи ненаймасштабніші інформаційні проекти 
конструювання нових ідентичностей в ХХ ст., задля об'єднання різних етносів 
навколо одного у нову спільноту. Крах обох проектів, втім, не завадив 
використати ідеологічний спадок цих штучних ідентичностей для здійснення 
агресії Росією проти України, Грузії, Молдови, а Сербією проти Хорватії та 
Боснії і Герцеговини. 

Таким чином використання інформаційної та військової агресії Росією 
проти України не є чимось виключним та унікальним у новітній історії 
людства. Ряд агресивних режимів у минулому, застосовували ряд заходів, які 
опирались на культурно-ностальгічні мотиви задля виправдання розколу 
багатонаціональних держав своїми ж меншинами, створювали потужне 
ідеологічно-матеріальну підтримку власного чи іншого іредентизму або 
конструювали нові політичні міфи, таким чином офіційно утримуючись від 
ведення бойових дій з ними. Для подолання наслідків опосередкованої 
окупації Україні варто звернути увагу на хорватський досвід, який за 
допомогою балансу військових та дипломатичних засобів, зміг реінтегрувати 
сепаратистські окраїни своєї держави. 
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