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Встóп 
 
 
 
 
 
 

 
сторію України на «до» й «після» знов розділила війна – на цей  

          раз неоголошена, неконвенційна, «гібридна», але за своїм впли� 
          вом на суспільні настрої співставна із замороженим конфлік�
том. Тисячі смертей, десятки тисяч скалічених доль, мільйони 
вимушених переселенців, мало не дощенту зруйнований потенціал 
великого промислового регіону – такою виявилася ціна політичних 
амбіцій одних та несправджених ілюзій інших. Але, здається, соціум 
ще не до кінця усвідомив, якими віддаленими викликами загрожує 
йому ціннісний розкол, який сягає рівня цивілізаційного. Прита�
манні таким розламам агресивність і насильство здатні множитися 
за формулою ланцюгової реакції і давати про себе знати навіть після 
своєрідного «вторинного травмування» і втоми від «гібридної війни». 

Те, що у фокусі протистояння й підвищеної світової уваги 
опинилися два далеко не найгірші за рівнем життя і соціальними 
стандартами українські регіони, здається дивним лише на перший 
погляд. Тиражовані упродовж століття традиційні журналістські 
шаблони «сонячного Криму» й «трудового Донбасу» навряд чи здатні 
були приховати безліч проблем, що спричиняли корупцію, зро�
щення бізнесу й політики, глибоке майнове розшарування, соціаль�
не відчуження. Але триваючий уже понад три роки збройний 
конфлікт на Донбасі був спровокований зовнішнім втручанням – за 
участі Російської Федерації. І соціальний протест, і невиразні сепа�
ратистські настрої не мали ані найменшого шансу створити реальну 
загрозу суверенітету, територіальній цілісності, національній без�
пеці країни. Відповідь на ці непрості запитання не так вже й важко 
відшукати, якщо зосередитися на архаїчних підвалинах й агре�
сивних нахилах в політиці РФ. В. Ткаченко дав своїй монографії 
доволі влучну назву «Росія: ідентичність агресора». Думка про 
імперію, доводить він, завжди була і нині залишається однією з 
найцінніших в ідейному багажі Росії. Три століття імперського 
панування зробили в РФ війну своєрідним засобом виробництва під 
гаслами «примушування до спільності долі». «Маємо жити і творити з 
урахуванням того, що є час війні й час миру». Нині настав час 
усвідомити, що Росія – це постійний виклик, на який слід без�

І 
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перервно знаходити адекватну відповідь і формувати українську 
національну ідентичність як рівнозначну фактору національної 
безпеки»1. 

Як переконливо довели автори національної доповіді «Політика 
інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз 
подій на Донбасі», ці події не можна розглядати виключно в ло�
кальному контексті – вони стали наслідком і ознакою глобальних 
зрушень, значення яких виходить далеко за межі не тільки регіону, 
але й усієї країни. Протистояння відбувається не за територіальною, 
економічною, етнічною або мовною ознакою – воно здійснюється за 
цивілізованим вибором між західноєвропейським і азійським векто�
рами розвитку, між демократичними і тоталітарними цінностями. 
Тому так важливо розглядати його у широкому регіональному 
контексті, з врахуванням перетворення всього пострадянського 
простору на суцільну регіональну конфліктну зону, яка небезпечно 
зростається із близькосхідною. Ситуацію ускладнює імперська 
мегаломанія Російської Федерації, яка уявила себе наступницею 
давно відмерлих імперій, призначивши себе і на роль регіонального 
гегемона2. 

Бездумна кримська авантюра путінського режиму не тільки по�
ставила світ перед фактом перегляду кордонів, що склалися за 
підсумками Другої світової війни, – вона змусила замислитися над 
проблемою легітимності правових механізмів, покликаних охоро�
няти спокій і стабільність в Європі. Анексія Криму відкрила «скриню 
Пандори», ожививши не лише нереалістичні очікування, але й 
низькі інстинкти зі ставкою на насильство. І тепер доводиться лише 
гадати, чим може обернутися у найближчому й віддаленому май�
бутньому шквал негативної енергії, що вийшла на поверхню і 
перетворила країну на вогнище чи не найвищої в Європі ХХІ сто�
ліття конфліктності. І якого рівня може сягнути радикалізація 
місцевих проявів екстремізму й поширення практики терористич�
них залякувань на і без того турбулентну ситуацію в сучасному світі.  

Хоч як прикро це визнавати, але Україна, констатує В. Смолій, 
фактично стала полігоном для випробування новітніх технологій 
комбінованих інформаційно�воєнних інвазій, спрямованих на сис�
темну дестабілізацію соціально�економічного і суспільно�політич�
ного життя країни�жертви при одночасній її дискредитації на між�
народній арені. Саме це змушує поглянути на донбаську кризу під 

—————— 
1 Ткаченко В. Росія: ідентичність агресора. – К., 2016. – С. 49-50; Він же: Україна: 

«час війні й час миру» // Український історичний журнал. – 2017. – № 1. – С. 136. 
2 Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій 

на Донбасі (національна доповідь) / За ред. Е.М. Лібанової. – К., 2015. – С. 345-355. 
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новим кутом зору. Порівняно з відомими замороженими конфлік�
тами (абхазьким, придністровським, боснійським, сербським, сирій�
ським тощо) йдеться про принципово іншу ситуацію – бо іншим є 
соціальний грунт, на якому розвивається конфлікт. Кремль створив 
на Донбасі субцентр влади, який протистояв Харківському/Київ�
ському центру. Повоєнні покоління виросли із відчуттям особливої 
місії Донбасу загалом, себе зокрема. Рубіж тисячоліть перетворився 
для них на час краху системи світобачення. І нині Донбас – це 
своєрідна оптика, через яку проглядаються попередні помилки 
радянської та української влади3. 

Як вважає колишній луганчанин, відомий соціолог І. Кононов, 
від перебігу й результату вирішення української кризи 2013–2014 рр. 
залежить саме існування України як самостійної держави. Ця криза 
становить і ряд теоретичних проблем, які стосуються співвідно�
шення політичної системи суспільства та його соціальної тканини. 
На Сході України збій дало саме відчуття державності, а ідентич�
ність людей як українських громадян опинилася у кризовому стані. 
Така стрімка втрата громадянської ідентичності має бути науково 
осмислена. Виникла потреба у певній кризології – з баченням кризи 
як стану певних сфер суспільного життя з переважанням дисфунк�
ційних явищ. Однак загальне соціологічне вчення про кризи поки 
що не створене4. 

З певністю можна говорити лише про те, що і політикам, і 
науковцям�соціогуманітаріям надовго вистачить роботи щодо ос�
мислення витоків, причин, суспільних наслідків того, що сталося в 
Україні у 2014–2017 рр. Обнадіює те, що ця робота вже почалася: 
про Донбас, приміром, за останні роки видано більше праць, ніж за 
всю радянську добу його історії. І зрушення тут, зрозуміло, не лише 
кількісні. Одна за одною зникають ті «фігури замовчування», які 
донедавна стояли на заваді об’єктивному висвітленню економічних, 
політичних, екологічних, демографічних та інших процесів на сході 
й півдні України. А відтак відкриваються й ґрунтовані на нових 
підходах у соціальній аналітиці пояснювальні можливості й нові 
різновиди інтерпретацій та репрезентацій. І масштаби втрат, знач�
на частина яких належить до розряду непоправних, і нові виклики, 
ризики, загрози, наявні сьогодні й здатні з’явитися вже у осяжній 
розумом перспективі, стають об’єктом підвищеної наукової уваги і 
знаходять відображення у побудованих в її руслі дискурсивних 
—————— 

3 Смолій В. Передмова // Кульчицький С., Якубова Л. Донеччина і Луганщина у 
ХVII–ХХІ ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого й 
загального у регіональному просторі. – К., 2015. – С. 8-11. 

4 Кононов И. Украинский кризис: причины, формы разворачивания и возможные 
последствия // www.historians.in.ua/index.php.en. 



Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України 10 

моделях. Цільове призначення останніх – недопущення «розпов�
зання» небезпечних проявів сепаратизму, напрацювання механізмів 
протидії екстремізму в усіх його формах і проявах, запобігання 
процесам деконсолідації української нації й недопущення вход�
ження етнополітичного, значною мірою віртуального розколу, що 
вже намітився, у стадію «незворотності».  

Компаративістський аналіз специфічності регіонів та відповід�
них суспільних настроїв покликаний дати відповідь на головне 
питання: які сили втягнули країну у вир збройного протистояння? 
Очевидно, що тут у тугий клубок сплелися безліч факторів: гео�
політичні інтереси й амбіції конкуруючих провідних гравців на 
світовій арені, несамостійність і непрофесіоналізм «постмайданної» 
київської влади, «драма нерозуміння», спричинена несумісністю 
цінностей у регіональному вимірі, дезорієнтованість і дезадаптація 
значних мас людей, що опинилися перед перспективою втрати 
засобів існування, зрештою, й своєрідна форма «бунту» російсько�
орієнтованих мешканців проти нав’язуваних їм Києвом культурних 
стандартів і норм. Лише регіональній аналітиці під силу з’ясувати, 
що у цьому «непримиренному зіткненні» зумовлене сучасними 
політичними реаліями, а що закорінене в історичних пластах різної 
тривалості, у ментальності й ідентифікаційних практиках. Але її 
здатність впливати на політичні реалії залежатиме від того, як 
швидко і наскільки продуктивно науковцям вдасться перейти на 
новий рівень узагальнень на міждисциплінарній основі й виробити 
емпіричну базу соціального аналізу, адекватну викликам ХХІ сто�
ліття. 

Історик, озброєний інструментарієм синергетичної епістемо�
логії, мусить уважно вивчати не лише об’єктивні факти, але й 
химерні уявлення, фобії, розчарування, несправджені ілюзії – все те, 
що нині вкладається у формулу «неотурбулентної» психосоціальної 
динаміки. І бачити насамперед ті першопричини «смути», які існу�
вали об’єктивно, але далеко не завжди бралися до уваги у соціальній 
аналітиці. Адже «регіональна гетерогенність і різновекторність, яку 
часто називають ахіллесовою п’ятою України, ще багато років буде 
відчутним фактором впливу не тільки на хід політичних процесів, 
але й на увесь контекст суспільного життя»5. Ще у першому випуску 
збірника наукових статей «Регіональна історія України» (2007) 
О. Реєнт довів, що «регіоналізм – явище надзвичайно рухливе у 
своєму внутрішньому розвитку і зовнішніх виявах. Латентні до 
певного часу процеси, підживлені певними політичними умовами у 
поєднанні з соціально�економічною ситуацією, виявили здатність 

—————— 
5 Нагорна Л. Регіональна ідентичність: український контекст. – К., 2008. – С. 169. 
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переростати у досить дійові фактори, які набувають форм «галиць�
кого», «кримського», «східноукраїнського» сепаратизму. При цьому 
одні експлуатують гасла «національної свідомості», другі – «гео�
стратегічного становища», треті – «економічної самодостатності», 
хоча мало хто з тих, хто гіперболізує значення окремого регіону, 
уявляє собі не віртуальний, а реальний хід подій у напрямі суве�
ренізації, а також можливі наслідки»6. 

Водночас у баченні етнополітологів досвід буремного ХХ і по�
чатку ХХІ ст. остаточно переконав людство в тому, що лінійні 
прогресистські, позитивістські уявлення про динаміку суспільних 
змін не витримують перевірку практикою, поступаючись формулам 
турбулентності, міжвладдя, керованого хаосу. Розширення простору 
насильства й соціального цинізму йде паралельно з наростанням 
тривожності, дезорганізованості, із втратою гуманістичних цінніс�
них орієнтирів. Людина потрапляє у постійну символічну залеж�
ність від дискурсу катастроф, погано розрізняє причини й наслідки, 
шукає прості рішення складних проблем. Досить комфортно почу�
ваються лише маніпулятори суспільною свідомістю, ті, хто керу�
ється логікою: «чим гірше, тим краще»7. 

Актуальність обраної для даного дослідження проблеми не 
потребує спеціальної аргументації – пролита кров і втрачена (спо�
діваємося, не назавжди) територіальна цілісність самі по собі 
потребують нової шкали оцінок і нових аналітичних узагальнень. 
Продуктивними, зокрема, можуть бути запропоновані автором у 
аналітичній доповіді «Пошук моделей консолідації української нації 
на рубежі ХІХ і ХХ століть: погляд з понад сторічної відстані» 
концептуальні підходи та методологічні принципи дослідження 
проблем  регіональної ідентичності8. Уже самі по собі дискурси на 
теми націєстановлення й державотворення заслуговують на те, щоб 
бути об’єктом наукового аналізу. Незалежно від того, віддалені вони 
в часі чи архісучасні, спрямовані на утвердження національної ідеї 
чи, навпаки, на заперечення закладеного в ній креативного потен�
ціалу, вони вже стали частиною предметного поля інтелектуальної 
історії і як такі придатні для системного дослідження в руслі гер�
меневтичного, інформаційного, історико�генетичного, культуроло�
гічного та інших підходів. Сподіваємося, що в монографічній праці 
«Конструювання української ідентичності: національні й регіональні 
—————— 

6 Реєнт О. Соборність та проблеми специфіки регіонів України: теоретико-мето-
дологічні засади // Регіональна історія України. – Вип. 1. – К., 2007. – С. 92. 

7 Етнополітичний контекст соціальних трансформацій у сучасній Україні / За ред. 
О. Рафальського, В. Войналовича, Л. Нагорної. – К., 2017. – С. 10-11. 

8 Верменич Я. Пошук моделей консолідації української нації на рубежі ХІХ і  
ХХ століть: погляд з понад сторічної відстані. Аналітична доповідь. – К., 2016. 
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проекти другої половини ХІХ – початку ХХ ст.»9 вдалося відшукати 
відповіді на найбільш дражливі питання: якими є значення та роль 
національного проектування в умовах шаленого імперського спро�
тиву та якими були ті відправні віхи, що сприяли процесам націє�
становлення й державотворення в українському соціумі на рубежі 
ХІХ і ХХ століть. 

Лише радикальне оновлення усього методологічного арсеналу 
дослідження ідентифікаційних процесів, починаючи від критичного 
розгляду самого концепту «національне відродження» і до осмис�
лення глибинних причин закоріненості ідей «русского мира» у 
політичних орієнтаціях значної частини мешканців України, дасть 
змогу подолати наявні свідомісні стереотипи у сегментованому та 
поляризованому суспільстві. 

Хоч якою різною на перший погляд уявляється історія само�
становлення Криму й Донбасу як субрегіонів Південної України, в 
ній виразно проглядаються спільні риси, насамперед у поширенні 
відцентрових тенденцій і проявів сепаратизму. Пояснення цього 
факту лежить на поверхні: починаючи з ХVІІІ ст. обидва субрегіони 
були об’єктами цілеспрямованої асиміляціоністської політики 
імперського центру, реакцією на яку були і відверті протестні 
настрої, і приховані амбіції на рівні місцевих еліт. Зрештою обидві 
регіональні спільноти продемонстрували вже не віртуальний, а 
реальний сепаратизм. При цьому і в Криму, і на Донбасі демар�
каційні лінії стали вододілом неприхильності, принаймні декла�
рованої баченням «русского мира» чи несприйняттям «україн�
ськості».  

Новизна проблем, що у цьому контексті постали перед соціо�
гуманітаріями, потребує нової дослідницької «оптики». Спроба її 
пошуку насамперед дістала висвітлення у дослідницькому проекті 
«Південна Україна на цивілізаційному пограниччі»10. Як нам уяв�
ляється, в його рамках вдалося у хронологічному діапазоні двох з 
половиною тисячоліть простежити етнокультурну своєрідність 
анексованого Криму й «неспокійного Донбасу» – з домінуванням не 
стільки сплаву, скільки симбіозу різних цивілізаційних, культурних 
у своїй основі впливів. Йдеться насамперед про виниклу на цій 
основі особливу прихильність до візуалізації власного «життєвого 
світу», до символів, ритуалів, культурних кодів. Те, що амбівалент�
ність суспільних настроїв на Сході й Півдні виявляється рельєф�
ніше, ніж деінде в Україні, створює додаткові стимули до поглиб�

—————— 
9 Верменич Я. Конструювання української ідентичності: національні й регіональні 

проекти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2016. 
10 Верменич Я. Південна Україна на цивілізаційному пограниччі. – К., 2015. 
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леного дослідження регіону як цілісності з усіма притаманними їй 
суперечностями. Доволі високий ступінь новизни у даному проекті 
забезпечило осмислення історії Південної України у загально�
світовому міждисциплінарному контексті дослідження рубіжності  
і погранич.  

Нині уявляється необхідним здійснити наступний крок – про�
стежити окремо історію Криму й Донбасу не лише крізь призму 
теорії й методології рубіжності, але й у більш широкому контексті 
регіоналізму, з одного боку, і фрактальності й гетеротопій, з другого. 
Мається на увазі насамперед з’ясування глибинних причин мно�
жинних гетеротопій, які взаємонакладаються і взаємопроникають, 
а образи й події переформатуються, перекодовуються, тиражу�
ються11. Незалежні від своєрідних детонаторів пам’яті та пов’язані з 
ритуалізацією розриву з плином часу, прояви безпрецедентного за 
своїми масштабами насильства, агресивності, інтолерантності на 
Донбасі вилилися у форму загального «взаємонерозуміння». А також 
специфічних особливостей регіональної культурної пам’яті, які ви�
явилися додатковим, доволі потужним чинником підвищеної конф�
ліктності по лінії українське/неукраїнське.  

У Національній доповіді–2016 «Цивілізаційний вибір України: 
парадигма осмислення і стратегія дії» констатується, що потужним 
фактором, що збурює суспільство, стали надзвичайні події 2013–
2016 рр. – Майдан, анексія Криму, війна на Донбасі. «У найзагаль�
нішому плані ці події виявилися однозначно неочікуваною новацією 
і безладом, вони викликають збурення в навколишньому середо�
вищі, генерують, ініціюють, розділяють, деформують або розри�
вають простір спільного життя, утворюючи складки на тканині 
спільного субстрату». Ці рухи, які деформують попередні структури і 
порядки, а також додають до них раніш небачені і нечувані коди, 
переводять соціальну структуру у незвичний стан і режим функ�
ціонування12. Майбутнє стає все більш сутінковим й погано про�
гнозованим, з втратами у вигляді ризиків, невизначеності, аси�
метрії. Фобії, панічні атаки, нервове виснаження – непереборна 
проблема для багатьох людей. Нервові розлади позначаються на 
біохімії організму людини. Психотравма вибудовує всю психіку 

—————— 
11 Киридон А. Гетеротопії пам’яті: теоретико-методологічні проблеми студій 

пам’яті. – К., 2016. – С. 8. 
12 Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дій: національна 

доповідь / ред. кол. С.І. Пирожков, О.М. Майборода, Ю.Ж. Шайгородський та ін. – К., 
2016. – С. 31. 
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індивіда, викривлені реакції спричиняють подальшу психотравма�
тизацію13. 

Якоюсь мірою дана праця мислиться як інструмент «детрав�
матизації через історичне мислення», основи якої в теорії закла�
далися німецьким істориком Йорном Рюзеном. Запропонований 
ним «новий підхід до історичної нарації» базується не на оповідних 
формах історичного викладу, а на інтерпретаціях і репрезентаціях. 
«Історична оповідь має відмовитися від своєї цілісності, свого 
гладкого покрову над ланцюгом подій. Вона має виражати свою 
«проблемність» у межах методологічних процедур інтерпретування і 
в наративних процесах історичної репрезентації… Історично�тео�
ретична рефлексія має підхоплювати проблемні елементи істо�
ричного досвіду в їхньому травматичному вимірі й опрацьовувати, 
виводячи поняття й продукуючи ідеї»14. 

Намагання рухатися саме у цьому руслі зумовило авторський 
пошук нової раціональності в системі пояснень і орієнтацію на 
рефлексії й інтерпретації. Доволі широкий спектр їхньої політизації 
в умовах «гібридної», «неконвенційної» війни залишає багато місця 
для сумнівів і гіпотез. Але тим цікавіше подивитися на історію 
Криму і Донбасу під кутом зору конструювання певних колективних 
«культурних кодів», горизонтів мислення, базових пріоритетів.  
А також на з’ясування механізмів ідеологізації й політизації масової 
свідомості, маніпулювання нею в інтересах певних політичних сил. 
Умовні, емоційно насичені, хворобливо загострені історичні реф�
лексії при всій своїй небездоганності найкраще передають «дух 
епохи», відтворюють різнопланові спектри соціальних очікувань та 
естетичних переживань. 

Одним із «супутніх завдань» даної праці стало з’ясування місця й 
ролі популізму у сучасних дискурсивних інтерпретаціях. Чому саме 
у двох досліджуваних регіонах вербальні конструкції, створювані 
явно з політичною метою, виявилися потужним важелем впливу на 
суспільну свідомість і з’явилися нові тренди громадської думки? 
Насамперед тому, що для їхніх мешканців, вихованих на піднесено�
героїзованих міфологемах «російської величі», «шахтарської слави» і 
їм подібних прості пояснення, які легко інтегрувати у дискурс 
популізму, були більш дохідливими й зрозумілими, ніж складні 
поняття «інтеракцій», «політичних технологій» тощо. За умов три�
валої інституційної кризи, всеохопної корупції, кричущої безвідпо�
відальності політиків в Україні склалися сприятливі умови для 

—————— 
13 Михайленко Н. Неврози – дозволені й заборонені // Дзеркало тижня. – 2017. –  

10 червня. 
14 Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення. – Львів, 2010. – С. 215-218. 
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формування своєрідного «інституційного склерозу», який самим 
фактом свого існування вихолощує справжній смисл будь�яких 
категорій і понять, підміняючи його спрощеними симулякрами. 
Величезна питома вага популізму в імперській за своїм спряму�
ванням риториці російського політикуму створила новий «внутріш�
ній кордон» між «своїми» й «чужими» саме у тих двох регіонах, які 
виявилися найбільшою мірою асимільованими.  

На матеріалі Криму й Донбасу особливо виразно простежуються 
явища т.зв. екзогенної лояльності – тяжіння різних регіональних 
сегментів до закордонних політичних центрів, чим зумовлена не 
лише розгубленість у культурно�людських орієнтаціях, але й наяв�
ність у межах регіону кількох культурних зон і політичних страт з 
гостро відмінними зовнішньополітичними орієнтаціями та внутріш�
ньополітичними настановами. Надзвичайно висока концентрація 
національного багатства в руках олігархічних груп з різними, навіть 
протилежними, інтересами й устремліннями, засилля криміналі�
тету створили украй напружену ситуацію з домінуванням несправд�
жених очікувань значної частини громадян. Одночасне притягу�
вання до двох цивілізаційних «магнітів» спричинило ефект спусто�
шення, духовного вакууму. 

Алогічність суспільної поведінки місцевих мешканців, проде�
монстрована як у перебігу тривалої «війни без правил», так і 
особливо наочно у ході місцевих виборів�2015, змушує аналітиків 
уважно придивлятися до концепції «соціального божевілля», сфор�
мульованої понад 20 років тому вітчизняними соціологами Є. Голо�
вахою та Н. Паніною. Запропонований ними своєрідний психопа�
тологічний ключ до розуміння поведінкових стереотипів соціумів, 
які тяжіють до хибного політичного вибору, виявився, на наш 
погляд, універсальним. Ознаки розпаду й деградації соціологи по�
бачили у месіаністських мареннях, за яких навіть маніакальні ідеї 
здатні діставати певну масову підтримку і втілюватися у соціальній 
практиці. Головним для соціальної аналітики вони вважали пошук 
тієї грані, за якою ситуаційна масова дезорієнтація переходить у 
стійкий симптомокомплекс, який свідчить про появу психопато�
логічного синдрому. 

Зрештою немає сенсу шукати обґрунтованість дискурсів, якщо 
філософська інтоксикація межує з безтурботним невіглаством. Без 
довіри, як вважає В. Ткач, не буде працювати жоден концепт, а 
відтак зникає абсолютна безпринципність як така. Кібератаки – 
зловісний приклад необмеженої абсолютизації концепту свободи в 
цілому і свободи слова зокрема. Руйнуючи смисли і поняття, пост�
модернізм тягне за собою зріст трансакційних втрат, криз і періодів 
стагнації. У суспільства, в якому знижується рівень довіри, поси�
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люється невротизація, яка перетворюється у невроз і внутрішню 
агресію15. 

Нині маємо можливість на конкретному історичному матеріалі 
показати, як під впливом негативного розвитку соціотрансфор�
маційної динаміки і незважених дій політиків матеріалізуються 
навіть прогнози, які в момент свого народження здавалися аж надто 
песимістичними. Реалії збройного конфлікту на Донбасі перевер�
шили найбільш похмурі апокаліптичні пророцтва 1990�х рр. – адже 
зруйнованою виявилася не лише інфраструктура регіону, але й уся 
система партнерських відносин держав�сусідів, що призвело до 
немислимого ще 10 років тому суспільного відчуження України й 
Росії. Безпрецедентна втрата взаємної довіри реєструється і по лінії 
Захід – Росія. За висновками аналітиків Центру О. Разумкова, 
російсько�український конфлікт не є «локальною», «периферійною» 
подією – він має регіональний і глобальний характер і містить 
виклики та загрози світовій системі безпеки16. У контексті неврозів 
та страхів, породжуваних розбалансованістю звичних основ сус�
пільного життя, поняття «криза» набуло статусу основоположної 
світоглядної категорії і стало одним з ключових концептів соціо�
гуманітаристики. 

За умов збройних протистоянь методологія дослідження рубіж�
ності й регіональності значно ускладнюється. Про домінуючу 
регіональну ідентичність говорити вже не доводиться, бо конку�
рують настільки різні настрої й поведінкові настанови, що звести їх 
до спільного знаменника практично неможливо. Вироблення прин�
ципів, норм, правил, що організують за таких умов пізнавальну 
діяльність, ускладнюється хаосом у підходах, зіткненням різних 
точок зору й оціночних критеріїв. Понятійний каркас наукового 
аналізу піддається постійним випробуванням внаслідок тиску полі�
тики; предметне поле соціогуманітарних досліджень заповнене 
евфемізмами й симулякрами. Надзвичайно загострилася і актуа�
лізувалася проблема кордонів. Якщо «Україна – це Європа», то де 
пролягає сьогодні її східний кордон? – на цю тему розмірковують, до 
речі, й західні інтелектуали17. 

Україні довелося на власному гіркому досвіді відчути, як легко 
зруйнувати суспільну рівновагу і як важко потім зупинити тривалий 
збройний конфлікт. Стрес, спричинений київськими подіями лю�
того 2014 р., стимулював і спроби наслідування «революційних 

—————— 
15 Ткач В. Довіра vs філософська інтоксикація // Дзеркало тижня. – 2017. – 8 липня. 
16 Російсько-український конфлікт: стан, наслідки, перспективи розвитку подій // 

Національна безпека і оборона. – 2014. – № 5-6. – С. 2. 
17 Див., напр.: Культурні цінності Європи / За ред. Г. Йоаса і К. Вігандта. – К., 2014. 
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зразків», і виразні відцентрові тенденції аж до невизнання на певних 
територіях влади офіційного Києва. Для частини населення при�
тягальними за цих умов виявилися відроджувальні «імперські» 
ідеологеми Російської Федерації. «Драма взаємонерозуміння» зумо�
вила небачену напругу пристрастей у збройному конфлікті, усклад�
нену прямою підтримкою сепаратистів з боку Росії. По суті Україні 
довелося впритул зустрітися з новим типом «гібридних», неоголо�
шених війн і з феноменом нової «смути». Вона ризикує надовго 
лишитися у стані «стабільної нестабільності», якщо владі за допо�
могою громадянського суспільства не вдасться знайти не лише 
потужні важелі забезпечення економічного зростання, але й ефек�
тивні модулі впливу на систему світосприймання людей, які вто�
милися від постійних стресів й невизначеності.  

Війна, як дотепно іронізує Олег Покальчук, створює свій словник 
і доносить його до суспільства як залишки боєкомплекту. Усе, що 
пов’язане з війною, автоматично набуває екзистенційного зна�
чення, бо зачіпає питання життя і смерті. Справжню війну супро�
водить війна лінгвістична, і саме ця справжність не дає знакам і 
символам лишитися просто казусом демократії, юриспруденції й 
семантики. Визначити ворога доволі складно, бо це війна всіх з 
усіма. Хаос, паніка, невизначеність – це Справжня Війна. «Навпаки, 
чимдалі на захід, тим оцінки ситуації масштабніші й пасіонарніші, і 
значно тривожніші»18. 

Справжню війну, у баченні О.Покальчука, створює запит на 
справедливість, насамперед на справедливість термінів. У тій купі 
термінів, які є в наявності, є західні, постсовкові, саморобні. Але з 
них ніяк не формується проукраїнський дискурс. У наявному 
політсуржику фігурують «російсько�терористичні війська», «приват�
ні військові компанії РФ», які насправді нічого не означають і не 
мають мобілізуючої сили. Про «псевдонародні» республіки, навіть 
«маріонеткові режими» ОРДЛО пишуть більше, ніж про реальну 
окупацію. Термін «сепаратизм» юридично означає просто «відокрем�
лення», і тлумачачи його у рамках кримінального кодексу, ми 
емоційно засуджуємо те, що є просто біологічним явищем, включно 
з патологіями. Недоречним уявляється Покальчуку огульне застосу�
вання понять «терористи» й «заручники». Термін «інформаційна 
війна», на його погляд, не лише застарів – він не враховує різ�
номанітність сучасних інформаційних впливів – від тих, що за 
натовським стандартом іменуються «military information support 
operations», до звичайних інтриг ворожих спецслужб. Закінчується 
його замішана на суцільному сарказмі стаття емоційним закликом 

—————— 
18 Покальчук О. Війна в руїнах // Дзеркало тижня. – 2017. – 15 липня. 
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до вітчизняних аналітиків – «не робіть за ворога його роботу, не 
підвищуйте його статус, від цього ваш автоматично знижується»19. 

Щодо частковостей і окремих понять, про які мова йде у пуб�
ліцистичній статті�памфлеті, зрозуміло, можна полемізувати. Але 
суть проблеми схоплена ним точно – війна диктує необхідність нової 
наукової мови і нових аналітичних стандартів. На наш погляд, 
більш сприятливі можливості дослідження соціокультурологічних 
зрушень у «проблемних» регіонах під впливом «гібридної війни» 
відкриваються в руслі застосування в регіональному аналізі фрак�
тальних підходів, з одного боку, і соціально�психологічних критеріїв 
в аналізі співвідношення традицій і архаїки, з другого. Перший 
підхід орієнтує на всебічне врахування в соціальній аналітиці фак�
тора включеності людини чи соціуму у певні неформальні спільноти 
(фрактали), які змушують їх діяти за певними правилами. Другий 
дає можливість пояснити, як під тиском ідеологічних маніпуляцій  
та утопічних марень руйнуються підвалини раціональності – з 
перетворенням модернізаційних настанов на свою протилежність. 
Продуктивними в методологічному відношенні можуть бути й но�
вітні концепції, які реєструють наявність в сучасних поляризованих 
соціумах т.зв. «прекаріату» – величезного прошарку «зайвих» людей, 
яким нав’язано ненадійну, непостійну, нестійку трудову зайнятість. 
Позбавлені надійних засобів до існування, ці люди стають легкою 
здобиччю криміналітету і можуть використовуватися олігархами як 
у формі «периферія проти центру», так і за формулою «українізовані 
проти російськомовних»20. 

Гіпотезою даного дослідження є перевірка неоднозначним до�
свідом Криму й Донбасу концепту антиномічності локальної свідо�
мості за умов гострої конкуренції різноспрямованих політичних 
впливів. Розмежування на ціннісній основі легко переростають у 
розкол там, де змагаються кілька «правд», а серед варіантів долання 
суперечностей домінують силові розв’язки. Якщо явища субкуль�
турної диференціації у певних регіонах упродовж тривалого часу не 
дістають належного реагування з боку влади, формування грома�
дянського суспільства істотно гальмується, а форми активності 
вливаються у непередбачуване русло. 

За таких умов рівень культури міждержавного, міжетнічного, 
міжконфесійного спілкування визначається насамперед соціально�
політичними й економічними відносинами на певній території, тому 
у соціальному аналізі дедалі більшою мірою доводиться враховувати 

—————— 
19 Покальчук О. Слова війни // Дзеркало тижня. – 2016. – 9 липня. 
20 Кремень В., Ткаченко В. Прекаріат: Крим «червоного півня» // Дзеркало тижня. – 

2016. – 9 квітня. 
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психологічні фактори – структуру сприйняття інакшості, уявлення 
про соціальну дистанцію, етнічну та конфесійну упередженість 
тощо. Психологічна негативістська акцентуалізація формується за�
звичай під впливом стереотипів, насаджуваних пропагандою, і 
легко, як це продемонстрував досвід ряду міст Донбасу, переростає в 
агресивність із застосуванням насильства. У таких ситуаціях різко 
активізуються спроби легітимації «права на простір» (right space, 
термін Д.Рапопорта). Боротьба за простір, в якій кожна спільнота 
обстоює «власну правду», набуває сакрального характеру і відріз�
няється зазвичай тривалим характером і високим ступенем жор�
стокості. 

«Боротьба за простір» – це, здається, найпростіша формула на 
означення того, що відбувається сьогодні на Сході України. 
Приземлені геополітичні інтереси, на жаль, взяли гору над еле�
ментарною людяністю. Подиву гідна спроба РФ реалізувати свої 
геополітичні амбіції шляхом перегляду результатів Другої світової 
війни і «холодної» війни створила небачений досі прецедент від�
вертого нехтування закріплених у міжнародному праві принципів 
суверенітету й територіальної цілісності держав, відкрила простір 
для тактичних імпровізацій, спрямованих на активізацію конфлікт�
ності у і без того неспокійному світі. Водночас в українському й 
російському суспільстві сформувався соціально�психологічний фе�
номен «втоми від війни»21. 

Кидаючи у такий спосіб виклик домінуванню США і євро�
атлантичної цивілізації у сучасному світі, путінський режим поста�
вив під загрозу основи світопорядку у тому вигляді, в якому вони 
склалися за результатами Другої світової війни. Чималу роль у тому, 
що ця підступна стратегія знаходить чимало симпатиків у Європі, 
відіграла трансформація популізму у різновид нічим не прикритої 
демагогії. Діючи від імені віртуального «народу», сучасні популісти 
постійним конструюванням образів його «ворогів» доволі успішно 
розхитують наявні стандарти соціальної стабільності і самі основи 
цивілізованого співжиття. Фактично поховавши популярну протя�
гом більш як півстоліття ідею «Європа без війни», вони вносять 
сум’яття й розкол в усю систему міжнародних відносин, роблять 
практично недієздатними міжнародні інститути, покликані підтри�
мувати бодай якийсь баланс у цій системі. На прикладі України 
мало не щодня маємо можливість спостерігати, як прояви масової 
агресії супроводяться правовим нігілізмом. Пошук простих рішень 
затемнює безпрецедентну складність реалізації інтеграційних зав�

—————— 
21 Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики. – К., 

2016. – С. 388. 



Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України 20 

дань у суспільстві, де криміналітет рядиться у тогу квазігрома�
дянської активності, а непримиренних борців з корупцією мало не 
щодня ловлять на хабарях. Обурені триваючим братовбивством, 
розчаровані постійним погіршенням життєвих стандартів, люди не 
вірять вже нікому.  

Дана праця, зрозуміло, не претендує ані на розв’язування, ані на 
розрубування тугих геополітичних вузлів. Навряд чи заінтере�
сований читач знайде в ній і відповідь на питання: «як таке взагалі 
могло статися?» Але, можливо, вона змусить замислитися над тим, 
якими страшними наслідками здатне обернутися миттєве «соці�
альне засліплення», спровоковане політтехнологами у «чужих» сто�
лицях. Адже Україна, зазначає Е. Лібанова, вже ніколи не буде 
такою, якою була раніше, Донбас і Крим – також. Суспільство 
значною мірою поділене за ставленням до цих подій, до ролі в них 
місцевих жителів, регіональних еліт і Російської Федерації. Цей поділ 
необхідно долати. Інтеграція українського суспільства має стати 
домінантою державної політики України. Фактично війна йде за 
населення. Але породжені нею виклики й загрози мають і виразний 
соціопсихологічний підтекст. Істотно змінився соціальний статус 
окремих професій, перенасиченість зброєю призводить до високого 
рівня загрози терористичних актів. Агресивні настрої в суспільстві 
посилюються, а в таких ситуаціях на перший план виходять емоції, 
слова обвинувачення та помста22. 

 
 
 

—————— 
22 Лібанова Е. «Україна єдина» – це мета, а не гасло // Дзеркало тижня. – 2016. –  

26 березня. 
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еномен порубіжжя доволі довго не займав помітного місця в  
                 історичному аналізі. Модним брендом концепт пограниччя  
                 зробило сполучення глобалізаційних процесів з явищами 
геокультурного регіоналізму у прилеглих до кордонів ареалах. Те, що 
саме поблизу кордонів формуються зони підвищеної енергетики, чи 
не першими помітили географи. Автор теорії рубіжної комуніка�
тивності В. Дергачов ще наприкінці ХХ ст. писав про рубіжність як 
стратегічний ресурс, що продукує водночас енергію творення й 
руйнування з своєрідною «конкуренцією пріоритетів». У його баченні 
Україна являє собою типову рубіжну державу, в сучасних межах якої 
зійшлися «краї» трьох геополітичних, соціокультурних і геоеконо�
мічних просторів: західноєвропейського, східноєвропейського і се�
редземноморського. Її розвиток віддавна відбувався на рівновеликих 
збалансованих осях – захід�схід та суходіл�море. З рубіжністю 
України історично пов’язані три соціокультурні «плити», що нині 
ототожнюються з Західною, Східною та Південною Україною. 

Накладаючись одна на одну, межові субстанції утворюють мар�
гінальні зони, які внаслідок властивої їм енергетики інтенсивної 
взаємодії здатні формувати світ антиподів. Природні та історично 
сформовані кордони, як правило, не співпадають ані з давніми 
кочівницькими, ані з сучасними адміністративними. Але саме їм 
притаманний особливо великий енергетичний потенціал1. 

Постмодернізм постулює розкутий погляд на історію та її 
суб’єктивне сприйняття, орієнтує на пошук у минулому істини, «не 
поміченої ніким раніше»2. Під виразним впливом постмодернізму 
сформувалися нові наукові напрями, що тісно корелюють із місто�
знавством – історичної антропології, історії повсякденності, мікро�
історії, біографістики, теорії комунікацій тощо. Кинувши виклик 
однозначності та заполітизованості метанаративів, постструкту�
ралістська парадигма знання зосередилася саме на відмінному, 
локально�специфічному, а також на розрізненні реального та 
«уявленого». Спроби постмодерністів перемістити локус історичного 
дослідження від структур верховної влади до повсякденних потреб 

—————— 
1 Дергачев В.А. Геополитика. – К., 2000. 
2 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. – С. 276-277. 
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індивіда повинні були однозначно стимулювати інтерес до аналізу 
поведінки людей у замкненому просторі міст. Під цим же кутом зору 
розглядалися постмодерністами акти меморіалізації – здебільшого 
як прояви хибної свідомості та заідеологізованості.  

Незважаючи на жорсткі дискримінаційні заходи царизму, міста 
Наддніпрянської України наприкінці ХІХ ст. стали осередком бурх�
ливих модернізаційних процесів, які не лише змінили їхнє обличчя, 
але й створили нову виразну вісь конфліктності – між новими 
формами міської суспільної організації і традиціоналістським сіль�
ським способом життя. Безумовно, має рацію німецький дослідник 
сталінізму Й.Баберовські, коли пише: «Село не розчинилося в місті, 
воно завоювало й підкорило місто, назавжди змінивши його об�
личчя»3. Безпрецедентний розмах страйкової боротьби в містах на 
початку ХХ ст. був зумовлений не лише важкими умовами праці і 
вкрай низьким рівнем її оплати. Робітники шукали той ідеал спра�
ведливості, який був виплеканий сільським способом життя і сфор�
мованим в умовах села розумінням свободи. Вони стихійно бунту�
вали проти буржуазних порядків і бюргерських цінностей. 

Уведене у науковий дискурс поняття рубіжної комунікативності 
відкрило шлях до представлення погранич як особливих топосів з 
притаманними їм ознаками перехідності, нестабільності, амбіва�
лентності політичних орієнтацій. Світова наука нині активно ос�
воює концепт пограниччя як пояснювальну схему, пропонуючи 
осмислення місцевої специфічності через історичну реконструкцію 
порубіжних, лімінальних просторів і відповідних геокультурних 
образів.  

Сучасні визначення соціокультурної рубіжності базуються на 
фіксації у певному регіоні кордонів, які позначають межі розселення 
й контексти носіїв різних культур і цивілізацій. Вона розглядається 
як результат складного процесу укорінення етносів у певному типі 
ландшафту, причому поняття «рубіж» і «коридор» зазвичай вважа�
ються синонімічними. Багатоетнічність і поліконфесійність визна�
чаються при цьому як ознаки соціокультурної рубіжності. 

Пограничні дослідження сьогодні вже вийшли далеко поза межі 
звичної модерної логіки національної і країнознавчої онтології – 
вони осмислюються і на макро�, і на мезо�, і на мікрорівнях, у 
діахронному й синхронному зрізах, теоретичному і прикладному 
аспектах. Пограниччя розглядається і як локус існування людини у 
певних, обмежених близькістю кордону територіальних рамках, і як 
вмістилище своєрідної «пограничної свідомості», невичерпне дже�
рело творення символів, метафоричних конструкцій, зрештою, і 

—————— 
3 Баберовскі Й. Червоний терор. Історія сталінізму. – К., 2007. – С. 20. 
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прямого маніпулювання свідомістю. Паралельно відбувається онов�
лення термінологічного інструментарію за рахунок свіжого погляду 
на «культуру конфлікту», співвідношення проблем самовизначення, 
суверенітету, сепаратизму тощо. 

Новизну підходів у соціальному аналізі порубіжжя створює від�
носне абстрагування від традиційних центр�периферійних відно�
син. Нині вже не так ієрархія створеної центром вертикалі, як 
гетерогенна, вибудувана на основі комунікаційних мереж горизон�
таль визначає сутність взаємодій держав, націй, етнічних спільнот. 
Інколи створювана в такий спосіб реальність уявляється невпо�
рядкованим хаосом. Насправді ж виникає просто нова система 
зв’язків з притяганням відразу до двох чи кількох центрів. 
Пограниччя стають каналами двоспрямованої міжкультурної транс�
ляції, але водночас можуть бути й ареалами «взаємонерозуміння» з 
підвищеним рівнем конфліктності. 

Безпринципність, поєднана з агресивністю – небезпека, проти 
якої людство ще не виробило адекватних механізмів протидії. 
Відчуття того, що закріплена у Гельсінських угодах система між�
народної безпеки захиталася, стимулює пошуки нових принципів 
«філософії кордонів» і «культури конфлікту». Основні надії при цьому 
пов’язуються з соціокультурною гравітацією, культурним взаємо�
тяжінням, здатним мінімізувати фактор ослаблення значення 
адміністративних кордонів. Утім, не бракує й протилежних коно�
тацій, базованих на теорії «загибелі національних держав», алго�
ритмах «десуверенізації». І хоч досягнуто певного консенсусу у 
питанні про те, що «захоронювати» національні держави поки що 
зарано», іде активне переосмислення (як зі знаком «плюс», так і зі 
знаком «мінус») дихотомії традиційних концепцій «вестернізації» та 
альтернативних версій глобалізації («азіатська глобалізація», «пан�
тюркізм», «панмонголізм» тощо). Піддаються критиці проекції «моно�
культурних підходів», здатні створювати різні «центризми». 

Те, що відвертий геополітичний реванш у стратегії Російської 
Федерації підкріплюється своєрідною «війною за ідентичність» – 
доволі показовий симптом, який свідчить про намагання агресора 
сховати за зовні нейтральним поняттям налаштованість на нову 
стадію ідеологічної війни. На перший погляд уявляється доволі 
дивним намір керівників країни, озвучений на засіданні Ради з 
міжнародних питань в Астрахані (жовтень 2016 р.), спеціальним 
законом пояснити, що ж являє собою російська нація і якою може 
бути її роль «у стратегії з розвитку національних відносин у Росії». 
Але, як переконливо довела провідний дослідник Інституту Бру�
кінгса (Москва) Лілія Шевцова, новий закон не просто має «довести 
до розуміння росіян, хто вони, власне, такі». Коли звужується 
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інструментарій управління у зв’язку з поворотом країни у бік 
неоімперіалізму, саме час активніше переконувати аморфну спіль�
ноту у необхідності не виходити за межі імперативу, що його 
виробляє правляча еліта. Йдеться, отже, про формування російської 
нації і врегулювання усієї системи міжнаціональних відносин на 
оновленому фундаменті «захисту ідентичності». Ідеологи РФ розра�
ховують на те, що така розмита формула «захисту» відволікатиме 
увагу від свавілля влади й акумулюватиме суспільну енергію у 
безпечному для неї руслі, на ґрунті стратегії стримування «згубного 
й загниваючого Заходу». Але за такого напряму зовнішньої політики 
Росії «ще довго доведеться болісно копирсатися з власною іден�
тичністю і перш за все з її імперським наповненням»4. 

Нова «просторова наука», яка набуває на наших очах виразних 
обрисів, уже має свій «кордонний» вимір. А в системі географічних і 
соціальних дисциплін власну нішу відшукує лімологія – наука про 
кордони й пограниччя. При цьому парадигма пограниччя освоює 
уже не лише територіальний, але й ментальний простір. Вона стала 
продуктивним пояснювальним концептом для маркувань по лінії 
«свій – чужий», «інший – інакший», «лояльний – нелояльний» тощо. 
Поза дослідженням погранич як зон зіткнення двох периферій 
обабіч кордону уже не можна собі уявити предметний аналіз 
проблем транскультурності, гібридності поведінкових стереотипів і 
знакових систем, взаємонакладання ідентичностей. 

Якщо брати до уваги загальний контекст, вважає філософ 
Андрій Баумейстер, то людство нині досягнуло етапу, коли кількість 
фактологічних емпіричних знань накопичується у нечуваній про�
гресії, але водночас ми відчуваємо брак їхнього осмислення. Ми 
потребуємо переосмислення, іншого бачення, створення іншої про�
грами, адже попередні вже перестали «працювати». Людину необ�
хідно навчити «збирати» в єдине все те, що вона бачить довкола себе, 
що відбувається з нею, її країною, зі світом. На такому обговоренні 
ґрунтується європейська цивілізація – це культура читання, куль�
тура писання та культура дискусії. Читання тексту – це завжди 
зламування певного «коду». Тільки готовність до жертви може під�
вищити цінність окремого життя. Якщо цього немає, це означає, що 
суспільство підпадає під впливи, втрачає гідність і власну іден�
тичність5. 

—————— 
4 Шевцова Л. «Інструментарій управління у влади звужується» // День. – 2016. –  

2 листопада. 
5 Гривінський Р. Чи може філософія бути доступною всім? // День. – 2017. –  

7-8 липня. 
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Сучасний світ перебуває, як свідчить Я. Любивий, в ситуації 
протиборства двох різнопланових, але взаємопов’язаних тенденцій: 
з одного боку, світ охопила гостра політико�економічна й цивілі�
заційна криза, а з іншого – він стоїть на порозі технологічної і, 
зокрема, енергетичної революції як чинник формування мережевого 
суспільства. У суспільстві завершується період надмірної монополії 
держави й великих корпорацій, і починається період швидкого 
зростання його мережевого сегмента як різних аспектів четвертої 
промислової революції. На сьогодні в Україні показник енергоефек�
тивності економіки – один з найгірших у світі. Відповідно змен�
шується розрив у доходах між багатими і бідними країнами. Для 
України дуже важливо своєчасно спрогнозувати реальні тенденції й 
глибинні запити розвитку людини ХХІ століття6. 

На стані суспільної свідомості у світі останні роки позначилися 
відчутним наростанням відчуття тривоги. Потенціал насильства на 
планеті значно зріс; культурі дедалі частіше доводиться відступати 
перед новітнім варварством. Боротьба за території вступила у нову 
фазу, непідконтрольну ані юридичним, ані моральним законам.  
У світі панує право сильного, і його лише злегка «облагороджують» 
популярні модуси «м’якої сили». Транскордонність, яка ще зовсім 
недавно розглядалася майже виключно в руслі продуктивних кон�
тактів, виявила тенденцію до перетворення на джерело очевидних 
загроз: не в останню чергу тому, що роздуванню вогнищ внутрішніх 
збройних конфліктів сприяє силова підтримка іззовні сепаратизму, 
екстремізму, тероризму. 

За таких умов з’явилася очевидна потреба в представленні 
системи світоустрою як єдиного динамічного об’єкта, а також чле�
нування світового простору на більш�менш однорідні за своїм внут�
рішнім змістом макро�, мезо� й мікроспільноти. Оскільки ризики, 
що дедалі загострюються (забруднення атмосфери, тероризм, нар�
которгівля тощо), явно виходять поза межі компетенцій національ�
них держав, на весь зріст постають проблеми глобального уп�
равління, з одного боку, і розумної децентралізації, з іншого. 

Фахівці�географи констатують початок стимульованого глобалі�
зацією об’єктивного процесу регіоналізації світу, який супрово�
диться «переформатуванням» його традиційної структури на основі 
відносно самостійних геоекономічних, геополітичних і соціокуль�
турних комплексів. Роль регіонів, що в сучасному світі неухильно 
зростає, розглядається як один з найважливіших чинників інверсії 
зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку суспільних систем. 

—————— 
6 Любивий Я. Енергетична революція як чинник формування мережевого сус-

пільства // Дзеркало тижня. – 2017. – 4 березня. 
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Питання полягає у тому, чи зможе та регіоналістика, яка сфор�
мувалася у відносно мирних умовах другої половини ХХ століття, 
дати адекватні відповіді на нові виклики, насамперед пов’язані з 
ескалацією насильства і девальвацією моральності. Очевидно, що 
зміна акцентів і напрямів дослідницьких пошуків стає нагальною 
потребою. І не випадково сучасна регіоналістика набуває статусу 
системно�динамічного інтердисциплінарного знання, сфера якого 
охоплює не лише ієрархію центрів і периферій всередині окремої 
країни, але й простір «зверх» державних кордонів, який піддається 
регулюванню. Корекції у зв’язку з цим зазнають не лише основні 
принципи регіоналізму, але й сама його сутність як теоретичної 
рефлексії й ціннісно�смислового відображення сучасних інтеграцій�
них процесів.     

У цьому зв’язку маємо підстави говорити про формування у 
світовій соціогуманітаристиці зовсім нового дослідницького на�
пряму, орієнтованого на простеження і в сьогоденні, і в історичній 
ретроспективі соціальних, політичних, комунікаційних функцій 
кордонів і погранич. Пограниччя як перехідні й стикові зони набули 
у цьому контексті нового смислу – діючого суб’єкта як у системі 
центр�периферійних відносин, так і у просторі мережевих транс�
національних структур глобалізованого світу. Значне розширення 
діапазону дослідження регіональності досягається завдяки уведен�
ню практики формування локальних хронотопів у струнку реф�
лексивну систему, здатну впливати на перебіг процесів інтеграції й 
диференціації, а отже, і на визначення стратегічних цілей і полі�
тичних завдань суб’єктів політики. 

 
 
 
 

1. Осмислення рóбіжності ó наóêових дисêóрсах 
 
 
 
У 1935 р. відомий англійський журналіст Л. Лоутон із подивом і 

справедливим обуренням констатував: внаслідок одного з найбіль�
ших політичних шахрайств про народ, що має за собою тисячолітню 
автентичну історію, Європа майже нічого не знає. Його «стирання з 
лиця землі», яке постійно супроводилося забороною слова «Україна» і 
приховуванням самого існування українців, «проводилося так ус�
пішно, що для більшої частини світу Україна залишилася тільки в 
поезії та переказах; завжди й незмінно вважалося, що якщо вона 
десь колись і була, то вже давно похована на кладовищі мертвих і 
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забутих націй… Отже, українська проблема – це приклад одного з 
найбільших політичних шахрайств у нашій історії і стосується він 
землі, яка, хоч і зовсім віддалена, так само невідома нам, як свого 
часу були невідомі екзотичні країни Азії та Африки… Жоден не 
боровся так тяжко, як українці, щоб утвердити свою незалежність, 
українська земля наскрізь просякнута кров’ю… Укладаючи союз то з 
одним народом, то з іншим, сподіваючись у такий спосіб уря�
туватись від загибелі, Україна незмінно була зраджена»7. 

«Рукописи не горять» – понад 80 років тому політиками й нау�
ковцями схоплено глибинну суть трагічної історії українського 
народу і втрати у наш час загрози своєї національної ідентичності. 
При цьому йдеться про не випадкові ексцеси, а про системні кризи. 
Те, що маршрути сучасних викликів подекуди втрачають «прив’язку 
до території», зовсім не означає зменшення питомої ваги терито�
ріальності у сучасному світоустрої. Модернізаційні орієнтири, на 
значенні яких дедалі частіше наголошують аналітики, базуються 
насамперед на використанні територіальних ресурсів. Висунута 
Ш. Ейзенштадтом концепція «множинних модернів» (multiple moder�
nities) орієнтує на аналіз специфіки, створюваної політичним та 
культурним розмаїттям у різних частинах земної кулі. Інша річ, що 
такий аналіз немислимий без чіткого розуміння співвідношення 
глобального й локального, національного й регіонального, без раціо�
нального сполучення макро�, мезо� й мікропідходів у соціальній 
аналітиці. 

У сучасній глобалістиці співіснують дві шкали оцінок, які умовно 
кваліфікують як суто глобальну й регіонально�культурну. Перша 
претендує на своєрідний «нейтрально�загальнолюдський» статус, 
створюючи різні «центризми» («євроцентризм», «панмонголізм», «пан�
славізм» тощо). Друга зосереджується на процесах десуверенізації и 
«постсуверенізації», простежуючи долі держав, що утворилися після 
розпаду імперій і формування нових інтегративних одиниць. У дещо 
спрощеному вигляді вони можуть вкладатися у формулу конкуренції 
«параімперськості» й «параізоляціонізму» або, простіше кажучи, 
«притягання – відштовхування». За такого підходу класичний прин�
цип кордону може випадати з системи бінарних опозицій. Нові 
підходи до вибору базових цінностей диктують необхідність нової 
«кордонної філософії»8. Створення множинностей ієрархій у сучасній 
світовій системі – прямий наслідок регіоналізації. І зовсім не 
випадково концепт глобалізації сьогодні уже неможливо уявити без 

—————— 
7 Лоутон Л. Українське питання. – К.–Лондон, 2006. – С. 47, 52. 
8 Силантьева М.В. Новые принципы «философии границы» в глобальном мире: 

десуверенизация или постсуверенизация? // Полис. – 2014. – № 3. – С. 8-26. 
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його істотного доповнення – теорії глокалізації. Р.Робертсон першим 
підмітив суттєву особливість глобалізаційних процесів – парадок�
сальним чином універсалізація зв’язків між людьми стимулює 
локальні ідентифікації, специфічні місцеві форми культури, відцент�
рові прояви.  

Якщо спробувати визначити магістральні напрями трансфор�
мацій, які відбулися у світ�системі на рубежі тисячоліть, доведеться 
насамперед сфокусувати увагу на таких чинниках впливу, як 
глобалізація, всеохопна інформатизація, поширення стандартів сус�
пільства споживання, постмодернізм. Всупереч очікуванням, ці 
трансформації не виявилися однозначно позитивними – їм прита�
манна нелінійність, відсутність сталих векторів розвитку. Для регіо�
нів глобалізаційні процеси є фактором швидкого росту одних і 
занепаду інших. Світ з подивом помітив, що глобальна споживацька 
культура несе в собі серйозну загрозу національним цінностям і 
традиціям, аж до маргіналізації цілих суспільних прошарків і навіть 
їхньої варваризації. З глобалізаційними процесами більшість екс�
пертів схильна пов’язувати явища, які передаються у термінах 
звуження, ослаблення, девальвації суверенітету. Йдеться при цьому 
і про економічний, і про політичний суверенітет, хоч очевидно, що 
межі «звуження» того й іншого у різних суб’єктів надто відмінні. 
Глобалізація похитнула не так підвалини національних інтересів і 
суверенітети (бо міждержавні суперечності існували завжди), скіль�
ки імператив націоналізму – безумовний пріоритет принципу нації у 
пояснювальних схемах. Звідси й спроби ідеологів націоналізму 
зберегти презумпцію ізоляціонізму посиланнями на загрози «духов�
ній безпеці».  

Доволі часто глобалізацію ототожнюють із детериторіалізацією, 
супроводжуваною зменшенням ролі кордонів чи навіть їх руйну�
ванням. Насправді ж спостерігається не зменшення ролі терито�
ріальних меж, а певна видозміна їхніх функцій; з традиційними 
адміністративними кордонами конкурують «невидимі». Роль регіо�
налізму при цьому значно зростає: цивілізаційні розмежування 
часто відбуваються на метарегіональній основі, поза традиційними 
кордонами локальних цивілізацій. 

У баченні С. Римаренка у 2005 р. вимальовувалася дихотомія 
«між Сціллою та Харібдою», між проявами нації та правами людини. 
Україна продовжує залишатися країною крайнощів – колективні 
права (народу, нації) формулюються як становлення інтересів спіль�
ноти й колективу, а поряд з цими індивідуальними правами водно�
час борються проти носіїв інших ідей, використовують горезвісний 
синдром ворога для розпалювання непримиренності до інакомис�
лячих. Така ситуація виникла нині в Україні внаслідок еволюційного 
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«переливу» однієї соціополітичної (тоталітарної) системи в іншу, яка 
супроводжується етнополітичною і духовно�інтелектуальною лібе�
ралізацією, з’явилося псевдоколективістське почуття належності до 
«спільної Батьківщини», «єдиного народу» (радянського, зазвичай). 
«Замість того, щоб приборкати розгул анархії, злочинності, подо�
лати економічну кризу, можновладці вперто ведуть лінію на поси�
лення авторитаристської тенденції в суспільстві… Сильну державу 
не можна ототожнювати з її свавіллям і безсильністю її громадян». 
Подекуди під впливом емоцій порушується необхідна міра свободи, 
приймаються непродумані та нерозумні рішення. Сама ж теорія 
нації збагачується постановкою проблем повсякденності, екзистен�
ціальності, тобто ролі повсякденного спілкування та взаємодії людей 
у формуванні національної самосвідомості9. 

Як свідчить соціолог, директор Фонду «Демократичні ініціативи» 
ім. Ілька Кучеріва І. Бекешкіна, будь�яка країна не являє собою 
монолітного утворення, вона включає різноманітні відмінності у 
складі населення, культурних особливостях, віруваннях, громад�
ській думці. Відмінності бувають неоднакової інтенсивності та на�
пруги, зазвичай вони враховуються в політиці демократичної 
держави і не становлять загрози державній цілісності. Україна на 
час проголошення аж ніяк не була монолітним цілим. Перші роки 
існування незалежності України ознаменувалися жорсткою фінан�
сово�економічною кризою. То ж у тих регіонах, де вирішальну роль у 
виборі незалежного шляху країни відігравали матеріальні споді�
вання, настало розчарування у своєму виборі та бажання повер�
нутися у колишній Союз. Після 2004 р. фактично політичне поле 
України виявилося поділене приблизно навпіл: між політичними 
силами, які спиралися переважно на електорат україномовний, 
який віддає перевагу європейській інтеграції України, та тими 
політичними силами, чий електорат здебільшого був російсько�
мовний та віддавав перевагу інтеграції з Росією та країнами СНД.  
У відомій концепції американського соціолога Самуеля Гантінгтона 
Україну наведено як класичний приклад країни, розколотої циві�
лізаційним конфліктом10. 

Сьогодні, за умов активізації сепаратистських рухів у різних 
частинах світу, сепаратизм здебільшого розглядають як світогляд�
ний принцип і політичну модель, базовані на визнанні пріоритету 

—————— 
9 Римаренко С. Права нації та права людини: між Сціллою та Харібдою. – К., 2005. – 

С. 19-20, 64-66, 77. 
10 Бекешкіна І. Вирішальний 2014-й: роз’єднав чи з’єднав Україну // Трансформації 

суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / 
Наук. ред. О. Гарань. – К., 2017. – С. 10-13. 
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групових інтересів перед загальнонаціональними. Територіальна 
цілісність певного державного організму приноситься в жертву в 
ім’я обстоювання знехтуваних чи обмежених, на думку ідеологів 
сепаратизму, інтересів певної частини громадян. Сепаратизм також 
може бути формою «збирання воєдино» членів певної національної 
спільноти; ідеологією цього процесу виступає іредентизм.  

У цьому зв’язку легко погодитися з висновком С. Римаренка: усі 
сепаратистські рухи сучасності мають власне інспіруюче начало і 
своїх «авторів», а посилання на історичні, етнодемографічні, релі�
гійні та інші чинники у кращому випадку підпорядковані завданню 
з’ясування передумов конфліктності. Невдячною він вважає і спробу 
пошуку таємних «злодіїв�змовників» – важливіше бачити реальні 
політичні сили, які використовують конфлікти у власних інтересах. 
Інша справа, констатує автор, що раз виникнувши, сепаратистські 
рухи набирають власну інерцію, починають розвиватися за своїми 
внутрішніми законами. Тому вони можуть легко виходити з�під 
контролю своїх ініціаторів, диктуючи їм свою логіку поведінки11. 

Процес диференціації й інтеграції наук і наукових напрямів 
відбувався впродовж усієї історії наукового знання, але особливо 
інтенсивно він ішов протягом ХХ століття. Як правило, нові наукові 
напрями виникали не просто як спеціалізовані сфери уже усталених 
дисциплін, а як результат міждисциплінарної інтеграції і «взає�
монакладення» методів і підходів споріднених галузей науки. Наука 
про регіони – регіоналістика – з’явилася на стику географії, теорії 
управління, економіки, соціології, культурології, історії, політології і 
ряду інших, досить віддалених одна від одної дисциплін. Її від�
галуження – історична регіоналістика – це далеко не тільки історія 
регіонального розвитку. Це також ретроспективний погляд на всю 
сферу існування людини і суспільства у певному просторі, взаємодії 
людини з природою і історичної рефлексії щодо просторових вимірів 
буття. 

Нині поняттям «регіоналістика» об’єднується цілий комплекс 
природничих і соціогуманітарних дисциплін, орієнтованих на все�
бічне дослідження регіональної специфічності у різних частинах 
земної кулі. Її історична складова – це не просто «обрамлення» 
історичними сюжетами складних і неоднозначних процесів, що 
відбуваються у майже безмежному просторі взаємовідносин по лінії 
глобальне/національне/регіональне/ локальне. Це ще й методо�
логічний ключ, який пропонує механізми сполучення макро�, мезо� 
й мікропідходів у соціальному пізнанні на будь�якому часовому 

—————— 
11 Римаренко С. Самовизначення чи демократія? // Зміни у свідомості українського 

суспільства на зламі тисячоліть. – К., 2001. – С. 67. 
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відрізку існування людства. Це ще й «рамка�вікно» для спостере�
ження за рухом ідей і формуванням ідентичностей, для пошуку 
історичних паралелей і опор для колективної пам’яті.  

Модуси часу – минуле, сучасне, прогнозоване майбутнє – для 
історичної регіоналістики важливі тією мірою, якою між ними 
простежується пряма або опосередкована залежність. Але значно 
більше важать для неї параметри освоєного людиною простору.  
А тому й універсальні поняття регіоналістики (які є водночас і 
основними категоріями) є похідними від простору (просторовість), 
території (територіальність), місця (локальність). Певна розмитість 
їхніх меж все ж не перешкоджає саме в цій системі взаємоза�
лежностей відшукувати відповідь на питання: як впливає на людину 
середовище її проживання, точніше, які саме елементи макро�, 
мезо� і мікросередовища на тому чи іншому етапі сприймаються 
нею як пріоритетні. На цьому ґрунті у просторовій аналітиці можна 
йти й далі: простежувати ставлення населення того чи іншого 
регіону до глобальних, загальнонаціональних, регіональних змін і 
відповідні особливості їхньої соціальної й політичної поведінки.  

Фіксуючи очевидне зниження керованості політичними проце�
сами, фахівці навіть увели в обіг термін interregnum (міжвладдя). Те, 
що масштаби проблем, перед якими опинилося людство, виявилися 
неадекватними механізмам їх розв’язання, у баченні З. Баумана 
вкладається у формулу «плинної модерності/новочасності», голов�
ними ознаками якої є непевність і невідомість – як єдино стійкі 
константи, породжені смертю нормативного регулювання. Невідпо�
відність між завданнями й інструментами їх розв’язання він вбачає 
у тому, що «з одного боку, влада все більш стає вільною від полі�
тичного контролю, а з другого – політика усе більше страждає від 
дефіциту влади. Влада стає глобальною й позатериторіальною і 
вступає у конфлікт з політикою, яка лишається такою ж терито�
ріальною й локальною, як і раніше». Форми сучасного життя можуть 
різнитися за рядом аспектів, але їх загальною рисою є ламкість, 
скороминущість, вразливість і постійна змінюваність»12.  

Політологи наголошують на тому, що багатополярність укра�
їнського політичного ландшафту потребує розгляду України як 
безпрецедентно складного територіального комплексу, кожна з 
політико�культурних складових якого мала власну історичну долю і 
розвивалася у рамках різних цивілізаційних систем. «Водночас це 
арена перехрещування різноспрямованих геополітичних впливів з 

—————— 
12 Бауман З. Плинні часи. Життя в добу непевності. – К., 2013; Междувластие. 

Разговор с Зигмунтом Бауманом // Россия в глобальной политике. – 2012. – Т. 10. – № 6. – 
С. 8-23. 
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боку держав, які у різні часи відчували себе на українських теренах 
повноправними господарями і насаджували у відповідних регіонах 
не лише власні управлінські системи, але й свої ментально�
культурні матриці. Зрештою, це і своєрідна контактна зона, де 
мирно або не мирно уживалися різні етноси, де відбувався інтен�
сивний культурний взаємообмін і де ідентичність майже завжди 
була або гібридною, або ситуативною. А це означає, що запро�
понувати суспільству «образ минулого», який рівною мірою задо�
вольнив би мешканців різних регіонів, представників різних етносів 
і конфесій, доволі проблематично, якщо взагалі можливо»13. 

За Т. Горбань, тема подвійного громадянства, що час від часу 
порушується в українському суспільстві на хвилі політичних збу�
рень, не є, так би мовити, ексклюзивною знахідкою деяких сучасних 
політичних сил. Недостатньо розглядати активізацію уваги до цієї 
проблеми як усього лише рекламний хід у спланованих піар�
кампаніях тимчасового характеру, зокрема, в період передвиборчих 
«перегонів». Синдром «нероздільності українсько�російської єдності», 
який часом набуває гіперболізованого вияву, має давню, століттями 
виміряну заглибленість в історичне минуле, на що потрібно зважати 
як українській владі, так і суспільствознавцям у прогнозуванні 
перспектив соціокультурного розвитку України14. 

У нещодавно виданій двотомній праці – «Політична наука в 
Україні» цим питанням приділено особливу увагу. Проблемам укра�
їнського націєтворення присвячені дискусії щодо української націо�
нальної ідеї; вони визначені як «синтетичний погляд на свою 
національну (етнічну) спільноту як на єдиний розгорнутий в соці�
альному часі та «соціальному просторі» континуум і водночас  
як суб’єкт визначального історичного процесу» (О. Забужко). 
Структурно національну ідею пропоновано вважати за тріаду, що 
складається з історичного міфу, уявлення про національний інтерес 
і спрямованого у майбутнє національного ідеалу (О. Майборода). 

Науковці констатують, що анексія Криму та військова агресія 
Росії породили якісно нові виклики, в тому числі й для етнопо�
літології і, відповідно, для української політики. Регіональний аспект 
етнонаціональних процесів в Україні набув нової якості, і хоча 
прямого етнічного протистояння в чистому вигляді в Україні немає, 
виникає необхідність наукового аналізу проблем соціокультурних 
трансформацій, феномену патріотизму, проблем внутрішньо пере�

—————— 
13 Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К., 2012. – С. 143. 
14 Горбань Т. Еволюція ідей національного самовизначення в українській суспільно-

політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть. – К., 2010. – С. 240. 
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міщених осіб і, зрештою, головної проблеми – пошуку загально�
національних цінностей, і на їх основі формування загальнона�
ціональної злагоди. Стало на часі питання етнополітичної безпеки 
України – вироблення форм та методів захисту від зовнішніх і 
внутрішніх загроз, стримування відцентрових, дезінтеграційних 
тенденцій. І тут роль науки, в тому числі етнополітології, важко 
переоцінити15.  

В цьому контексті можуть бути корисними і рекомендації щодо 
оптимізації регіональної політики, узагальнені у аналітичній за�
писці «Південна Україна: взаємовпливи держав та культур на циві�
лізаційному пограниччі». Очевидно, що складне переплетення різ�
них цивілізаційних впливів у сполученні з історично обумовленим 
етнокультурним, мовним, конфесійним розмаїттям упродовж бага�
тьох століть сформувало на півдні України нестійкий у своїх сві�
домісних пріоритетах соціум, який важко ідентифікувати за тими 
традиційними ознаками, які довго домінували у вітчизняній регіо�
нальній аналітиці. Також дається взнаки специфічность регіональ�
ної культурної пам’яті, «розлами» і розбіжності на свідомісному рівні, 
прояви міжнаціональної ворожнечі, етнорегіоналізму, схильності до 
насильства. Саме тому, важливим завданням науковців є осмис�
лення регіональних відмінностей у контексті  концепту пограниччя 
та історичної лімології16.  

Як вважає І. Колесник, образ нелінійної історії несе в собі ідеал 
цілісності. Цілісність – архетип синергетичного мислення, що коре�
люється із сучасним розумінням культури розмаїття. Повсякден�
ність постає як світ різноманітних буденних практик, життя конк�
ретної людини являє сукупність мікроситуацій, які змінюються, 
доповнюються, накладаються одна на іншу або конфліктують між 
собою. У такому мерехтінні мікроситуацій й утворюється світ 
людини, в усіх його зразках і площинах… На стадіях біфуркації 
(«смути») у суспільстві виникає моральна рефлексія, посилюються 
релігійні настрої, відчуття провини, покаяння за дії попередників, 
збільшується інтерес до близького та далекого минулого»17. 

Згідно О. Яся, «сучасний дослідник сприймає позитивізм у світлі 
калейдоскопічних рефлексій, які продукують чимало суперечливих 
думок, асоціацій і почувань. З одного боку, позитивізм розгля�
дається як архаїчний релікт класичної чи традиційної історіографії 
з доволі популярними в наш час критично�скептичними конота�
—————— 

15 Політична наука в Україні. 1991–2016. У 2-х тт. – Т. 2. – К., 2016. – С. 546-547.  
16 Верменич Я. Південна Україна: взаємовпливи держав та культур на цивіліза-

ційному пограниччі. Аналітична записка. – К., 2015. – С. 80. 
17 Колесник І. Український гранд-наратив: ретроспективи і перспективи // Ейдос. – 

Вип. 3. – К., 2008. – С. 169-170, 173. 
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ціями. Якщо взяти до уваги те, що за рідкісними винятками 
позитивістські компоненти мислення майже ніколи не простежу�
ються у так званому «чистому вигляді», а навпаки – творять 
строкатий і мінливий флер у творчому візерунку багатьох інтелек�
туалів, то діапазон можливих запитів на ниві стильової формації 
позитивізму постає як надзвичайно широкий і багатоманітний. 
Адже культурна доба позитивізму на полі кожної національної 
історіографії творила власну палітру світоглядних орієнтирів, інте�
лектуальних віх і методологічних настанов»18. 

Оскільки фокус центр�периферійних відносин змістився, це 
потягнуло за собою здійснення складних переідентифікацій. У попе�
редній шкалі координат на першому місці була безлика «радянська» 
ідентичність, нині виразно проступають інші, локальні культурно�
ментальні моделі. За В. Горбуліним, радником президента та очіль�
ником Національного інституту стратегічних досліджень, сучасну 
геополітичну реальність можна назвати «новими 80�ми». Маємо 
період, який характеризується різкими стрибками напруженості в 
холодній війні, жорсткими взаємними заявами, недружніми за�
явами, і як результат – програшем однієї зі сторін. Це дуже схоже на 
реверсії – мутації, коли ген повертається до якогось первісного 
стану, найчастіше з повним відновленням колишньої своєї струк�
тури. 

2 серпня 2017 р., коли Дональд Трамп підписав Акт про протидію 
супротивникам Америки через санкції (Countering America’s Adver�
saries Through Sanctions Act), він відкрив, у певному сенсі, новий 
етап у глобальному геополітичному пасьянсі. Позиція, яка спосте�
рігалася з 2014 р., дозволяла багатьом країнам м’яко дистанцію�
ватися від недружніх дій Росії, виявилася під загрозою. Багато в 
чому підписання закону вкладається у філософію самого Трампа – 
нав’язування світу американських правил гри. Закон про санкції – 
хороший приклад цього. «Причому в ситуації, коли «усе можна» і 
немає єдиної архітектури, на порядку денному можуть виникнути 
найбільш несподівані теми… Однак Росія шукатиме інші форми 
відповіді. Насамперед – у сфері кібератак, нарощування пропаганди, 
провокування політичних і воєнних криз… За цими абстрактними 
розмовами про «перезапуск проекту української держави» вгаду�
ється реінкарнація однієї зі старих стратегій Кремля: нав’язування 
українській і міжнародній спільноті ідеї про «боротьбу двох держав, 
які претендують на одну й ту саму територію. «Новий світ не буде 

—————— 
18 Ясь О.В. Позитивізм: рефлексії щодо класичної моделі історіописання: Матеріали 

круглого столу. Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди // 
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таким, як раніше. Не вдасться все повернути «як було». Та й нова 
реальність міжнародних відносин не може з’явитися безболісно – 
лише в результаті складної і незручної дискусії з партнерами»19. 

Політична наука збагатила палітру понять�дескрипторів, які 
використовуються в регіональній аналітиці і в усій системі сучасної 
соціогуманітаристики. За алгоритмом новизни на перший план 
несподівано вийшло поняття гібридності, яке стало універсальним 
на означення не лише «неконвенційної» війни між РФ та Україною, 
але й стану влади, громадянського суспільства тощо. Найчастіше 
воно застосовується у двох контекстах – кризи «націй�держав» і 
«кордонному». При цьому своєрідний «фетишизм кордонів», що доне�
давна пов’язувався переважно з позитивними конотаціями, сьогодні 
виразно зафарбований у негативні тони ерозії з явищами «десу�
веренізації».  

Зазначені особливості ландшафтно�кліматичного зонування, за 
Є.Синицею, відіграли чи не найбільшу роль в історичних процесах 
на території України. Різноманіття приваблювало населення із 
різними системами господарювання. З одного боку, це спричиняло 
достатньо регулярні міграції ззовні, і відповідно провокувало конф�
ліктні ситуації між аборигенами та прибульцями. З іншого – у 
певних ситуаціях народи з різними системами господарювання 
співіснували поруч один з одним у межах доволі компактної тери�
торії. Таке сусідство часто�густо було зовсім не симбіозом, а при�
водом для постійної напруги та збройного протистояння20. 

Під час свого туру Україною нобелівський лауреат Вернон  
Л. Сміт презентував книгу «Реформація. Успіх Європи і шанс для 
України», яка написана 19 авторами з п’яти країн світу. У його 
баченні реформи в Україні потребують наукового обґрунтування, 
тісної взаємодії науковців, державотворців, представників бізнесу і 
ЗМІ. Адже невдалі експерименти можуть дорого коштувати. В умо�
вах війни варто сподіватися не на зовнішні гранти і фонди, а на 
власні зусилля і дії. Головні ідеї для України від В. Сміта – створення 
незалежних фондів, реалізація власних реформ, забезпечення прав і 
свобод кожної конкретної людини. «Я думаю, головний чинник – це 
свобода. Свобода мислення, свобода віросповідання, свобода еконо�
мічної діяльності, свобода від податкового тягаря, свобода у науко�

—————— 
19 Горбулін В. Геополітична реверсія: «нові 80-ті» // Дзеркало тижня. – 2017. –  

19 серпня. 
20 Поле битви – Україна. Від «володарів степу» до «кіборгів». Воєнна історія 

України від давнини до сьогодення. – Харків, 2016. – С. 9. 
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вих дослідженнях, свобода в освітніх процесах. Свобода стимулює 
стрімкий економічний розвиток»21. 

На думку американського експерта Юджина Конторовича, ос�
новний тягар щодо забезпечення прав людини на території Криму 
несе Російська Федерація, а в ОРДЛО – незаконні владні форму�
вання, якими вона фактично керує. На сьогодні питання віднов�
лення територіального континуїтету України є надзвичайно склад�
ним. За М. Савчиним, країни перехідної юстиції, якою нині є 
Україна, потребують встановлення справедливих правил гри та 
ефективних владних інвестицій. Без континуїтету, тобто безперерв�
ності конституційної традиції, нація може просто опинитися на 
межі виживання. Континуїтет досягається через формування і 
збереження правил, в основі яких поважання прав людини та 
обмеження влади задля запобігання свавіллю і тиранії. Він пов’яза�
ний з ідеями тяглості, компонентами якої є правонаступність, 
народний суверенітет і територіальна цілісність України. 

Цей баланс важливий також із погляду формування влади. Саме 
українське суспільство побудоване як мережа спільнот. Такій побу�
дові має відповідати й організація влади. Тільки за цієї умови вона 
буде ефективною і дієвою22. Дуже сумно, констатує Д. Менделєєв, що 
лише на середину 2017 року Міноборони «прозріло» з приводу від�
сутності в країні органу виконавчої влади, відповідального за фор�
мування та реалізацію військово�економічної та військово�промис�
лової політики, що фактично означає відсутність управління та 
координації діяльності підприємств оборонно�промислового комп�
лексу країни23. 

Загальною практикою в Україні, за Е. Лібановою та О. Цимба�
лом, уже стали претензії до влади з приводу масштабної бідності, 
надмірної нерівності за різними ознаками, поширення – особливо 
серед молоді – еміграційних настроїв, тінізації економічної діяль�
ності та масової практики неофіційних платежів у всіх суспільних 
ланках. Загалом, за визначенням авторитетних міжнародних екс�
пертів, соціальна ціна економічних реформ в Україні є зависокою. 
Тому, попри потужний ресурсний потенціал, Україна залишається 
бідною та поляризованою країною. Саме так варто сформулювати 
головний симптом загальної хвороби державної політики доходів. 
Нерівність в Україні набула неприпустимо високого рівня і загрожує 

—————— 
21 Романенко О. Сім ідей для України від нобелівського лауреата Вернона Л. Сміта // 

Дзеркало тижня. – 2017. – 1 липня. 
22 Савчин М. Безперервність національної конституційної традиції в умовах викли-

ків і загроз, або про континуїтет // Там само. – 2017. – 1 липня. 
23 Менделєєв Д. Наказано вижати… // Там само.    
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соціальним відторгненням значних груп населення, які не мають 
жодних можливостей самостійно вибратися з пастки, в яку потра�
пили. Тому головні елементи потрібно зосередити не на усуненні 
прямої державної підтримки, а на подоланні зазначених недоліків24. 

Зрозуміло, що будь�які аналогії умовні й небезспірні. Як конс�
татує відомий політолог і культуролог Тарас Возняк, стихійне фор�
мування національного проекту сьогодні відбувається на інших 
засадах, ніж сто років тому. У ХІХ–ХХ століттях політичні нації 
формувалися на монархічних, етнічних, мовних, релігійних бази�
сах. За останні роки українство провело велику роботу над собою в 
контексті усвідомлення того, на якій базі може формуватися 
держава Україна у ХХІ столітті. Внаслідок цього актуалізована інша 
модель – принцип громадянства, відповідно якого українцями є всі 
громадяни України. Україна de�facto поліетнічна, різномовна та 
полірелігійна, тому по�старому будувати й згуртувати суспільство 
виключно на націоналістичній чи релігійній ідеї не вдасться. 
Розрахунки Путіна на ренесанс російського націоналізму всередині 
України, вкладені у формули «Новоросії» та «русского мира», не 
справдилися – навпаки, процеси консолідації новітньої української 
політичної нації форсовано прискорилися. Але цей процес має бути 
належно осмислений і доповнений. «Не треба підміняти поняття 
громадянської консолідації, творення цієї нової політичної спіль�
ноти ігноруванням української суті України. Важливо, щоб Україна 
не перетворилася в країну без національних ознак»25. 

У баченні науковців Інституту економіки промисловості НАН 
України, які за умов т.зв. ДНР переїхали з Донецька у Київ, розвиток 
прикордонних територій Донбасу в останнє десятиліття здійсню�
вався за логікою фронтиру – постійно трансформованого простору, 
який являє собою не стільки бар’єр поміж двох різних націй і країн, 
скільки зону їх постійних контактів. Тому на території Донбасу 
завжди існував «айсберг» російської ментальності та російської 
культури.  

Події 2014–2015 рр. в Україні підтвердили неодноразово вислов�
лювані аналітиками висновки про те, що етноцентризм породжує 
сепаратизм, а останній використовують у своїх політичних цілях 
сильні гравці на світовій арені. Принцип непорушності державного 
суверенітету виявився по суті відкинутим в ім’я позірного «захисту 
прав людини», і цим вправно скористалася Росія на фоні кричущого 
ослаблення української влади та її невиразної зовнішньої політики. 

—————— 
24 Лібанова Е., Цимбал О. Доцентровий зміст політики доходів // Там само. 
25 Плахта Д. Вчимося перемагати. «Соціально-політична революція буде продов-

жуватися» – Тарас Возняк // День. – 2016. – 17-18 червня. 
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Зруйнувавши в такий спосіб основи регіональної безпеки на пост�
радянському просторі, Росія разом з тим небачено актуалізувала 
біполярне протистояння в Європі і світі. За цих умов традиційні 
модуси регіональної аналітики стають неефективними. 

Регіоналізм справедливо вважається одним з основних напрямів 
сучасної політичної модернізації, з ним насамперед пов’язуються 
критерії зростання й інноваційності26. Але є не менше підстав 
пов’язувати з ним і ймовірні ризики й загрози. У світі, наскрізь 
пронизаному явищами конфліктності й агресивності, останні ос�
мислюються з позицій принципово відмінних соціально�онтологіч�
них та аксіологічних систем і доволі часто провокують прийняття 
незважених і небезпечних політичних рішень. Дискурси, пов’язані з 
оцінками регіоналізму, гранично ідеологізовані й політизовані.  
У цьому легко переконатися, якщо порівняти оцінки кримського й 
східноукраїнського  сепаратизму 2014 р. у викладі ЗМІ України, 
Росії, ЄС, США.  

До порівняння українських подій з протестними спалахами 
«арабської весни» вдаються часто, але далеко не завжди такі 
порівняння відбивають сутність протистоянь. Вкласти їх смисл у 
поняття «фітна» («смута», «заколот») й справді спокусливо, тим 
більше, що в обох випадках маємо справу з таким прагненням до 
спрощень, коли емоції поборюють розум27. Схожість простежується і 
у відсутності позитивних програм і впізнаваних лідерів, і у подіб�
ності мережево�інформаційних технологій. Але принципова відмін�
ність – у майже повній відсутності в подіях на сході України 
релігійної складової. Та й уся проблема місця й ролі України є у 
глобальній політиці складнішою, ніж для більшості країн Близького 
Сходу – дається взнаки фактор «серединної Європи», коли все, що 
відбувається у нашій країні, здатне створювати реальні загрози 
системі європейської і світової безпеки. 

Неможливо довго жити у світі взаємовиключних істин, в полоні 
формули «або – або», або «слава», або «ганьба». Доведеться, хочемо ми 
цього чи ні, існувати у світі різноспрямованих «правд», шукати 
компроміси, діяти за формулою «і – і». Найтяжче засвоїти таку 
життєву стратегію буде, зрозуміло, тим, хто пройшов через бої і 
втрати. Суспільство має допомогти цим людям адаптуватися до 
мирних умов і не пропонувати простих рішень там, де потрібна 
наполеглива праця. Шукати вихід у нових Майданах і революціях 

—————— 
26 Weine-Lindebord L. Europe of the regions – a growing reality // Structural change in 

Europe. Innovative cities and regions. – Bollshchwell, 2000. 
27 Див.: Исаев Л.М., Шишкина А.Р. Соблазнение революцией // Полития. – 2014. – 

№ 2. – С. 21-33. 
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безперспективно: соціум і так уже заплатив надто високу ціну за 
революційну екзальтацію й наївні ілюзії. Настав час солідарних дій; 
іншого шляху до кращого майбутнього немає.  

Точкою трансформації уявлень про роль і значення національної 
державності для української політичної думки був 1917 рік. Як 
зазначає Г. Корольов, сформульована наприкінці ХІХ століття ідея 
федералізму багато в чому визначила парадигмальні орієнтири 
історичної перспективи, невдовзі реалізованої в подіях Української 
революції 1917–1921 рр., а також «винайдення» відповідної історіо�
графічної традиції. Ідеї «довгого» ХІХ століття могли об’єднувати 
людей, але роз’єднували держави завдяки виникненню різних ідео�
логій («�ізмів»). Такий дискурс виокремлює для української історії два 
концепти – це «модерність», що була продовженням «довгого»  
ХІХ століття, та модернізація, котра була плодом «короткого» ХХ ст.». 
Але саме доктрини, вироблені у ХІХ столітті, розвели українську 
молодь на різні полюси, і тогочасний український соціум був не 
готовий до кардинальних змін. До того ж державотворчий досвід 
«неісторичних» націй не вміщувався у західне розуміння сутності 
легітимної влади, тому західні, навіть революційні, еліти розглядали 
Україну лише в російському чи польському контекстах. 

Отже, доводить Г. Корольов, проблема федералізму стала чимось 
більшим, ніж просто питанням перебудови колишньої Російської 
імперії. Вона була питанням розвитку російської й української 
національних ідентичностей. Водночас загальна актуалізація ідеї 
федералізму виявилася найбільш прагматичним шляхом відстою�
вання державницьких переваг. Українська революція матеріалі�
зувала саме ту історичну перспективу, яка була сформована в руслі 
генезису української інтелігентської свідомості ХІХ – початку  
ХХ століття під впливом як світоглядних чинників (ідеї федералізму, 
домінування принципів лібералізму й соціалізму, секуляризація 
мислення), так і психологічних (комплекс меншовартості, малоро�
сійська ідентичність). Природно, що австро�угорський, польський, 
російський контексти лягли в основу регіональних особливостей 
Галичини, Наддніпрянщини та Слобожанщини.  

Зовні здавалося, що історичний розвиток в Україні відбувався у 
тому ж напрямі, що і в Європі. Але Україна одночасно перебувала в 
зоні великодержавницьких впливів ідеї «Москва – Третій Рим», 
«Велика Річ Посполита», «Серединна Європа». Конкуренція цих ідей 
позначилася як на способах мислення й поведінки індивідів і 
спільнот, так і на оцінці місця України у світовій історії. Вона ж 
зумовила іншу, ніж у Європі, динаміку суспільних змін, появу інших 
ідеологій, інші масштаби суспільних трансформацій. Лише синтез 
принципів федералізму й соборності забезпечив той мінімум кон�
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солідаційних ідей, який дав змогу провідникам революції сконст�
руювати узгоджену з минулим досвідом модель державності28. 

Зрештою і через сто з лишнім років після досліджуваних подій 
маємо недосформовану національну ідентичність, а точніше – два 
різноспрямовані ідентичнісні комплекси, які зіткнулися на Донбасі 
у збройному двобої. Ці комплекси істотно різняться за місцем 
«походження», мовою, уподобаннями, ідеологічними настановами, 
хоч жодна з цих характеристик сама по собі не є визначальною 
ознакою позиції у конфліктній взаємодії. Психологи говорять у 
цьому контексті про функційне коло переживання – одушевлена 
істота відчуває як можливості поживи й здобичі, так і загрози й 
небезпеки. Вона налагоджує контакт із своїм оточенням, робить 
вибір із величезної кількості об’єктивних подразників. Сприймання 
навколишнього світу, емоції та поведінка, взаємно переплітаючись, 
і створюють функційне коло переживання. При цьому кожне пере�
живання теперішнього є випередженням майбутнього. «Завдяки 
своїм переживанням людина є історичною істотою, суть буття якої – 
постійне тривання в часі, тобто перебування в тій граничній зоні, де 
так само перебуває минуле, як і майбутнє»29. 

Як поліфункціональне загальносистемне явище регіоналізм про�
являється в усій системі міжнародних і внутрідержавних відносин. 
Нині він сприймається як загальна тенденція світового розвитку, що 
охоплює різні феномени суспільного життя й може набувати різних 
організаційних форм. Його політичним стимулом може бути праг�
нення до зміцнення чиїхось геополітичних інтересів («імперська» 
версія), мінімізації впливу конкуруючої держави (версія «балансу 
сил»), створення системи колективного захисту чи регіональних 
комплексів безпеки (версія «гегемоністської стабільності») тощо.  
У внутрідержавному вимірі регіоналізм може виступати як регу�
лятор збалансованості регіональних інтересів, а може відбивати і 
сепаратистські устремління. Така багатоаспектність не повинна, 
однак, позначатися на зменшенні наукового інтересу до проявів 
регіоналізму; навпаки, вона має його стимулювати. Бо деструк�
тивного спрямування вони набувають саме там, де їхня природа 
осмислена недостатньо. 

Не можна, однак, не рахуватися з тим, що реалії «гібридної 
війни» на Донбасі диктують необхідність зміщення акцентів у 
регіональній аналітиці від мезорівня до мікрорівня. Спрогнозований 

—————— 
28 Корольов Г. Ідеї федералізму як парадигма історичної перспективи доби Україн-

ської революції 1917–1921 рр. // Український історичний журнал. – 2010. – № 5. –  
С. 103-107. 

29 Лерш Ф. Структура особи. – К., 2014. – С. 34-49. 
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політологами ще 10 років тому «поворот від універсальності до 
локальності й моментальності» сьогодні матеріалізується як на�
слідок бурхливих диверсифікаційних процесів, які доволі часто 
роблять суспільні настрої у межах регіону не лише гостро від�
мінними, але й неспівмірними. На Донбасі, за висновком фахівців 
Національного інституту стратегічних досліджень, «за будь�яких 
сценаріїв період реінтеграції буде довгим, витратним і конфлікт�
ним»30. Це означає, що фокус у дослідженні суспільної свідомості 
дедалі більше переміщуватиметься на рівень окремих локалітетів – 
міст і сіл. При цьому екзистенційно�антропологічний підхід допов�
нюватиметься ситуаційним, базованим на визнанні слабкої прогно�
зованості розвитку ситуації у кожній окремій місцевості.  

Оскільки в Україні проблеми територіальної організації нероз�
ривно сплелися з проблемами просторової експансії й національної 
безпеки, «топографія місця» безпосередньо впливає на сприйняття 
життєвих реалій. Уведене географами поняття «геономіка безпеки» 
допомагає, зокрема, прояснити амбівалентність суспільних настроїв 
у непідконтрольних владі регіонах Донбасу. Суспільна свідомість тут 
майже не піддається однозначним оцінкам – внаслідок постійного 
відтворення «перехідного стану», відчуття наростаючої небезпеки, 
майже безвихідної матеріальної скрути мирних мешканців, які з тих 
чи інших причин не мають змоги полишити небезпечний для життя 
регіон. Як вважає І. Тодоров, саме внаслідок відчуття загроз, на�
віяних страхів, незахищеності, які є живильним середовищем для 
нагнітання протистояння, «політична доля Донеччини знаходиться 
під питанням»31. 

Показово, що вихід із цієї ситуації фахівці пов’язують з роз�
ширенням регіонального контексту переговорного процесу. 
В. Горбулін вважає, що уникнути перспективи перетворення всього 
пострадянського простору на суцільну регіональну конфліктну зону 
можливо лише шляхом його реорганізації. Імперській мегаломанії 
РФ доцільно протиставити багатосторонній дипломатичний діалог 
країн пострадянського простору за участю інших заінтересованих 
держав, який має інституалізуватися спочатку у вигляді міжна�
родної конференції, а потім і у формі міжнародної організації. 
Максимальна багатосторонність із залученням додаткових учас�
ників переговорного процесу і паралельним звуженням його пред�
метної сфери (виведенням з неї проблематики внутрішнього устрою 
української держави) не лише створить для України кращі мож�

—————— 
30 Майбутнє територій конфлікту на Донбасі після Мінських домовленостей–2: про-

стір варіантів // Нова Україна. – 2015. – Квітень. – С. 12.  
31 Схід і Південь України: час, простір, соціум. У 2-х тт. – Т. 1. – К., 2014. – С. 332. 
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ливості для дипломатичного маневрування, але й істотно розми�
ватиме дипломатичний диктат РФ, позбавить її можливості ство�
рювати для себе видимість статусу виняткового переговорника з 
правом «останнього» слова. Допускається, зокрема, варіант запро�
вадження «міжнародного управління конфліктними територіями з 
невизначеним політичним статусом», чогось на зразок новітньої 
історичної версії концепції «підмандатних територій»32. Природно, 
що для реалізації таких планів доведеться «задіяти» увесь тео�
ретичний потенціал сучасної регіональної науки, починаючи від 
традиційних версій регіоналізму і кінчаючи новітніми соціологічно�
антропологічними підходами до співвідношення територіальних і 
ментальних кордонів. Врахування уроків двох світових воєн має 
бути його обов’язковою домінантою. 

Специфіка донбаської ідентичності формувалася, по�перше, 
відсутністю облаштованих і дієвих кордонів із сусідньою державою – 
на сході України пролягає «прозорий», належно не демаркований, 
слабо захищений кордон, який є не лише джерелом проблем, 
пов’язаних із транскордонною злочинністю. По�друге, це специфіка 
тривалих процесів деукраїнізації населення Донбасу – відсутність 
ефективної політики, культурної політики центральної влади щодо 
інтеграції Донбасу в український простір обумовила зростання 
частки проросійськи налаштованого населення. По�третє, несприй�
няття центральної київської влади, яка вважалася для корінних 
мешканців Донбасу чужою. «Процеси в економічній сфері (регіо�
нальна дезінтеграція, диференціація, недосконала податкова і між�
бюджетна політика тощо), спекуляція певних політичних партій і 
блоків на невігластві та фобіях населення уможливили створення 
міфу про Донбас і Галичину як полюси регіональної системи України 
і навіть концепту «двох Україн», яким «не зійтися ніколи»… В умовах 
мирного співіснування двох держав воно існувало ніби у двох реаль�
ностях: територіально – належало до України; ментально – було 
більш спорідненим із Росією»33. 

За О. Новіковою, заступницею директора Інституту економіки 
промисловості НАН України, шлях переселення від адаптації до 
інтеграції виявився складним. «Ми змогли врятуватися та виїхати, 
на жаль, не всі. Але нам довелося змінити статус рівноправних 
громадян своєї країни на статус переселенця (або внутрішньо 
переміщеної особи), відчути себе й жертвами, і винними, і засуд�
жуваними, і тими, хто жертвував, і знедоленими. Але ми зробили 

—————— 
32 Горбулін В. Чи є життя після Мінська // Дзеркало тижня. – 2016. – 13 лютого. 
33 Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху // 

О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін. – К., 2016. – С. 38-40. 
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свій вибір – зберегли вірність своїй країні, своїй вітчизні, не зали�
шилися там і не виїхали як біженці». 

Три роки важких випробувань і для людей, і для країни змінили 
багато чого. Економічна ситуація погіршилася, системна криза 
підсилилася, кількість вимушених переселенців залишилася на 
рівні, близькому до двох мільйонів чоловік. На 1 січня 2017 р. 
Україна посідає восьме місце за кількістю переселенців – після Сирії, 
Колумбії, Ірану, Судану, Ємену, Нігерії та Південного Судану. На 
жаль, не було законодавчої бази й інститутів із захисту прав та 
інтересів вимушених переселенців, було відсутнє розуміння со�
ціально�психологічних особливостей цієї категорії населення, не 
було якісного та розгорнутого обліку переміщених осіб за віком, 
освітою, професійним статусом, за потребою в житті, роботі, ме�
дичних і освітніх послугах тощо. Місячна грошова допомога від 
держави, яка надається ВПО, непорівнянна з реальними витратами 
на їжу, оплату житла, медичними та освітніми послугами. 
Переселенці, «не прийняті» тут та «зайві» там, гостро бажають 
адаптуватися до нових умов, інтегруватися як рівноправні члени в 
українське суспільство. 

Вчені�економісти не схильні до голослівних заяв. На основі 
статистичних і соціологічних даних, результатів міжнародних та 
всеукраїнських моніторингових досліджень ними обґрунтований 
ресурсний потенціал ВПО. Державна служба зайнятості України 
підтверджує, що серед переселенців із тимчасово окупованих тери�
торій, які зареєструвалися як безробітні, 64% становлять особи з 
вищою освітою, 22% – із професійно�технічною, 14% із середньою 
освітою. Водночас розподіл серед усіх безробітних за рівнем освіти 
становив: з вищою освітою – 44%, із професійно�технічною – 35 та з 
середньою – 20%. 

Сьогодні вже можна впевнено говорити про наявність міждис�
циплінарного наукового дискурсу досліджень погранич, який виник 
спочатку на фундаменті панамериканського культурного контексту, 
але доволі швидко опанував простір п’яти континентів. Дискусії 
нині зосереджуються переважно навколо того, чи існує специфічна 
ідентичність кордону, яка проявляє себе в ситуаціях відмінностей і 
розбіжностей, і чи може концепт рубіжності бути універсальним 
пояснювальним модусом. Певний консенсус існує хіба що навколо 
того, що метафора кордону виявилася зручною ширмою для сприй�
няття складних взаємовідносин між часом і простором. Вона – 
ефективний інструмент соціального аналізу скрізь, де спостері�
гаються розлами, явища маргіналізації, вимушених міграцій, повер�
нення архаїки тощо. Незалежно від того, у яких вимірах – часових, 
просторових, ціннісних, онтологічних – досліджується феномен ру�
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біжності, він незмінно виступає як зручний засіб аналізу інакшості 
й дихотомії «свій – чужий». 

У баченні О. Удода, сучасна українська історіографія базується 
на розумінні Української держави як територіально�політичного 
організму. При формальній унітарності Україна має у своєму складі 
історичні регіони, які відрізняються один від одного як за юридич�
ним статусом, так і за економічними, мовно�культурними, політич�
ними і ментальними показниками. Особливо рельєфно вони стали 
проявлятися в умовах суспільно�політичної кризи в Україні кінця 
2013–2015 рр. Поділ України на два макрорегіони зумовлений не 
тільки етнічним складом, а й особливостями економічного розвитку. 
Подолання методологічних проблем вбачається у розвитку історіо�
графії регіону як синтезу проблемних, хронологічних та локальних 
підходів. В історіографії розроблено власний понятійний апарат 
(лексикон), що дає змогу співвідносити соціальну і природну реаль�
ність та створити контекст історичного простору: історичне місце, 
географічний фактор, місце проживання, соціальна топографія, 
хронотоп, місце пам’яті, ментальна карта та ін.34 

Те, що кордон став поняттям, перевантаженим смислами (рубіж, 
грань, міжпросторовість і т.ін.), зрозуміло, створює певні складності 
у дослідженні цього феномена. Фахівці дедалі частіше констатують 
перетворення світопорядку на хаос�світ, який дивує безліччю неспо�
діванок. Але тим більше цікаво простежувати логіку (або її від�
сутність) у діях «пограничного суб’єкта», а також взаємонакладання 
культурних кодів та дискурсів. Ю. Лотман справедливо вважав, що 
амбівалентні кордони є найгарячішими точками семіотизації і 
генерування нових смислів35. Це спостереження легко ілюструється 
взаємонакладанням імперських, національних, антиколоніальних, 
постколоніальних дискурсів, а також інтенсивним пошуком мови 
«перекладу», що вписується в систему інтелектуальних «поворотів». 
Пограниччя постає при цьому як «вічне миготіння включення й 
виключення, замішаних на неуникненній суперечливості і вічній 
неготовності». І як нова якість пограничної свідомості, новий ракурс 
бачення – «не там і не тут, або і там, і тут, і десь іще»36. 

Проблема компаративного вивчення Пограниччя була актуалі�
зована ще 2003 р. у ході виконання проекту «Східно�Центральне 
Пограниччя у контексті нової гуманітаристики». В рамках заходу 
—————— 

34 Удод О. Регіональна конфігурація української історіографії: пошуки наукової мо-
делі розуміння вітчизняної історії // Схід і Південь України: час, простір, соціум.  
У 2-х тт. – Т. 2. – К., 2016. – С. 24-27. 

35 Лотман Ю. Семиосфера. – СПб., 2000. – С. 262. 
36 Тлостанова М. Исследования пограничья/vs пограничное (со)знание, мышление, 

творчество // Вопросы социальной теории. – 2012. – Т. VІ. – С. 63-75. 
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було здійснено дослідження «Соціальні трансформації у Пограниччі 
(Білорусь, Україна, Молдова)», яке узагальнено у праці Олега Бре�
ського та Ольги Бреської «Від транзитології до теорії Пограниччя» 
(2008). Під час семінару Європейського гуманітарного університету 
білоруські викладачі І. Бобков, В. Абушенко, С. Наумова, Г. Мінен�
ков, українські дослідники В. Кравченко, польські Я. Станішкіс, 
М. Буховскі, Г. Гожеляк, фахівці постколоніалізму Д. Чакрабарті та 
В. Міньоло та ін. обговорили важливість дослідження особливих 
районів і країн, проблем практики націєвідтворення, динаміки 
ризиків й небезпек. 

У рамках семінару відбулися дискусії щодо понятійної системи, 
на яких зазначалося, що поняття «порубіжжя», «кордон», «рубіж», 
«фронтир», «окраїна» набувають інтелектуального вигляду, потре�
бують нового дискурсивного простору водночас з освоєнням росій�
ською калькою англійського «Borderland». Нового смислового від�
тінку набувають нові порубіжні теорії («frontier studies», «border 
studies», «boundary studies»), причому категорії «межі», «ограню�
вання», «грані» по�своєму стають уявними, ментальними цін�
ностями. 

Транзитологія є міждисциплінарною наукою, яка обіймає соці�
альні, регіональні, правові, політичні дослідження. Їх своєрідна 
цілісність розглядається як абсолютна і позачасова, що є мірилом 
цивілізованості й прогресивності. Як зауважує Ю. Габермас, зміст 
поняття транзитології змінюється, усякий різновид «старого» й 
«нового» «modernititas» по�різному виражає свідомість кожної епохи37. 
Б. Паркер використовує різні порівняльні моделі в археології, ант�
ропології, історії для специфічних п’яти типів кордонів – геогра�
фічних, політичних, демографічних, культурних, економічних. 
«Кожний тип кордону має різне значення… Правило лояльності 
працює тільки у прямому зв’язку між культурою і владою»38. 

Як переконливо довели білоруські науковці, «знаходження на 
стику цивілізацій – це постійний стан діалогу/конфлікту». 
Уточнимо: порубіжжя стає історичною долею там, де діалогу або не 
надають істотного значення, або переводять його у русло агональ�
ності, «пошуку ворога». Національно�громадянська ідентичність у 
таких ситуаціях легко здає позиції регіональним (локальним) само�
ідентифікаціям, а перехід останніх у конфронтаційну стадію за 
наявності певної політичної потреби (чи її викривленого розуміння) 
забезпечується маніпулятивними технологіями. Якщо ж у цьому 

—————— 
37 Хабермас Ю. Политические работы. – М., 2005. – С. 8. 
38 Бреский О., Бреская О. От транзитологии к теории Пограничья. Очерки деконст-

рукции концепта «Восточная Европа». – Вильнюс, 2008. – С. 52-66. 
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протистоянні використовуються відмінні моделі історичної пам’яті, 
конфлікт ідентичностей стає неминучим39. 

Як вважає вітчизняний дослідник О. Сухомлинов, культурні 
пограниччя позначають різними смисловими конотаціями – від 
контакту й сусідства до зіткнення й конфлікту. Полісемантичність 
явища потребує термнологічного розмежування. Спираючись на 
напрацювання польських науковців (Є. Свєнха, М. Домбровської�
Партики), автор розрізняє перехідні й стикові пограниччя. 
Перехідне пограниччя не має чітко вираженої лінії кордону, тоді як 
на стиковому пограниччі між культурними системами пролягає 
чітка демаркаційна лінія. У цьому другому випадку спостерігається 
специфічний тип авторефлексій, аж до ксенофобного та безапеля�
ційного поділу простору на «свій» і «чужий». Основна дихотомія 
пограниччя, на його погляд, полягає у постійному виборі між 
залежністю від ідеології ксенофобії й толерантністю щодо Іншого. 
Загалом же культура пограниччя перебуває у сфері постійних 
зовнішніх впливів, модифікуючись із часом у специфічну регіо�
нальну субкультуру, в основі якої лежить екзистенційна філософія 
та ідеологія «приватної вітчизни». Саме завантаженість знаковими 
та смисловими протиставленнями надає пограниччю особливого 
семіотичного статусу «конфліктної зони», зони напруги з притаман�
ною їй нестабільністю40.  

У баченні Т. Чухліба, «Дике Поле», «Поле», «Польна Україна» – такі 
оригінальні історичні назви усталилися за землями сучасних 
регіонів Донеччини і Луганщини вже від ХIV–ХV століть. У ті далекі 
пізньосередньовічні часи ця малозаселена лісостепова територія 
між річками Дніпро і Дон опинилася поза межами політичної влади 
будь�яких державних інститутів. Хоча вже тоді за цю велику 
прикордонну зону найсхіднішої частини Європи боролися Велике 
князівство Литовське (з 1596 р. – Річ Посполита, Польща), Кримське 
ханство, Московське царство та Османська імперія. У добу пізнього 
середньовіччя велика частина України�Русі опинилася на пере�
хресті військового та дипломатичного протистояння, де власне 
характер прикордонного життя спричинився до існування своєрід�
ної соціальної «нічийної зони»41. 

Загалом можна констатувати, що теорії гібридизації, базовані на 
ідеях мікшування культурно�цивілізаційних відмінностей, хоча й 
—————— 

39 Кравцевич А., Смоленчук А., Токть С. Белорусь: нация Пограничья. – Вильнюс, 
2011. – С. 207. 

40 Сухомлинов О. Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему. – 
Донецьк, 2008. – С. 11-15. 

41 Чухліб Т. Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (ХVІ–ХVІІІ ст.). – К., 
2014. – С. 6, 10. 
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виразно домінують, але поки що мирно уживаються з іншими 
версіями взаємодій – гомогенізації, диференціалізму (зіткнення 
цивілізацій), групової мобілізації. Але так чи інакше теза про кризу 
націй�держав проходить червоною ниткою через усі ці побудови, і 
дедалі частіше доповнюється постулатом про кінець системи, що 
визначала контури повоєнного світоустрою, і про кризу постко�
лоніальної конфігурації Близького Сходу. При цьому з подачі росій�
ських сходознавців загрози посилення екстремізму уже не обов’яз�
ково пов’язуються з мусульманським світом: українська криза у 
цьому контексті також фігурує, причому в основі її вбачається 
глибокий цивілізаційний розлам42. 

З пріоритету простору в історичній аналітиці виходив норвезь�
кий політолог Стейн Роккан, який створював власну школу, почи�
наючи з 60�х рр. ХХ ст. Саме Роккану вдалося найпереконливіше 
показати, яким чином структура територіальних відносин впливає 
на перебіг політичних процесів і на форми інституцій. Блискучий 
аналітик, Роккан створив концептуальну карту Європи, предста�
вивши її як результат взаємодії сил чотирьох різних за характером і 
спрямуванням революцій: релігійно�інтелектуальної Реформації, ре�
волюції у сфері націєтворення, промислових революцій і революції 
1917 р. в Росії. У такий спосіб вибудувалася макромодель полі�
тичного розвитку європейського континенту від часів Римської 
імперії і до наших днів – з проясненням на цьому величезному 
матеріалі складних проблем інституціоналізації владних структур, 
націєбудівництва, рекрутування і взаємодії еліт, політичної мобілі�
зації мас через взаємодію між центрами й периферіями. 

Запроваджене С. Рокканом поняття периферійності виявилося 
вдалою методологічною знахідкою, яка дала змогу свіжим поглядом 
оцінити місце і роль політичних, економічних і культурних центрів 
впливу на хід суспільного розвитку. Вибудована на цьому фун�
даменті теорія центр�периферійної полярності стала новим словом 
у всій системі природничих і соціогуманітарних наук, що тією чи 
іншою мірою зайняті аналізом просторових відносин. 

Надзвичайно важливо, за Рокканом, досліджувати історичні 
джерела напруги на кожній території у їх співвідношенні зі стра�
тегіями уніфікації. При цьому варто чітко відмежовувати економічні 
конфлікти між регіональними центрами, які борються за контроль 
над торгівлею й економічними ресурсами, від етнічних у своїй 
основі (культурних, мовних, релігійних) відмінностей. Узагальнені 
показники ступеня централізації й центральності – це насамперед 

—————— 
42 Наумкин В. Цивилизация и кризис наций-государств // Россия в глобальной поли-
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контроль і володіння ресурсами, відстанями, комунікаціями, які 
разом визначають ступінь економічного домінування, політичного 
контролю, культурної стандартизації.  

За О. Кривицькою, етнополітична компонента розвитку погра�
ниччя свідчить про наявність нашарування різних соціокультурних 
маркерів, що впливає на їх «привілейований» статус, забезпечує 
можливість різного роду комунікацій. Пограниччя з елемента про�
сторової організації перетворюється на чинник впливу, забезпе�
чуючи нову якість розвитку пограничного соціокультурного про�
стору43. Символічна переінтерпретація кордону, на думку О. Фісуна, 
дозволила вийти на розуміння того, що «кордон – це не просто край, 
рубіж певного географічного простору, території, а певний край 
простору, влади, тобто території, стратифікованої за допомогою 
владних технологій, а з іншого боку, це зона дотику, перетину, 
накладання часто різноманітних просторів і зіткнення структур 
влади»44. 

Подобається це нам чи ні, але розширення зон нестабільності у 
сучасному світі підтримує «на плаву» концепцію фронтирів, попри 
доволі гучну критику, яка лунає на її адресу. Можна прогнозувати, 
що і «хаос смислів», з нею пов’язаних, матиме тенденцію до зба�
гачення. Провідна роль тут належить згадуваній уже історичній 
лімології, яка вже пройшла етап первинної концептуалізації як 
науковий напрям, набула пріоритетних сфер досліджень – з проблем 
регіональної безпеки, впливу геополітичної ситуації на характер 
реалізації й захисту національних інтересів у прикордонному про�
сторі, міграційного чинника на ситуацію на прикордонні. Активно 
розвиваються прикладні відгалуження лімології зайняті переважно 
проблемами, пов’язаними з охороною кордону. Одним з них є 
прикордонологія, яка ставить собі за мету наукове забезпечення 
прикордонної політики.  

Спеціальним об’єктом дослідження стає й дискурсивна складова 
транскордонності. Дедалі більшого розвитку дістають уявлення про 
пограниччя як соціальні конструкти, сформовані відповідними дис�
курсами. Предметом спеціального аналізу стають образи кордонів і 
погранич, у тому числі й значною мірою міфологізовані. Особливої 
актуальності набувають екополітичні підходи, що вивчають проб�
леми транскордонних забруднень. У лімології сформувалася окрема 

—————— 
43 Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій в сучасній Україні. – 

С. 310. 
44 Фисун А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации. – Х., 

2006. – С. 5. 
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міждисциплінарна галузь, що досліджує транскордонні еколого�
політичні проблеми.  

Представлення духовного «хаоскосмосу» цивілізаційного погра�
ниччя як взаємодії дискурсів різного походження й характеру – це 
лише один, але доволі перспективний шлях долання соціально�
психологічних комплексів, породжених бінарною опозицією «ми – 
вони» в «точках біфуркації». Відхід від монологічної замкнутості, 
притаманної, зокрема, європоцентризмові, украй необхідний саме 
тепер, коли детерміністські моделі й схеми у «суспільстві невизна�
ченості» не працюють. Методологічному територіалізмові – звичці 
досліджувати проблеми у реальному просторово�територіальному 
контексті – здатна кинути виклик лише нова онтологія соціального 
пізнання, в якій ключову роль відіграють щільність інформаційних 
потоків і контроль над ними, циркуляція певних геополітичних 
образів. 

Отже, проблема осмислення простору зазнає кардинальних змін – 
він перестав бути «фоном», перетворився на активний, самодос�
татній чинник впливу як на архетипи й структури подій, що 
відбуваються, так і на їхнє сприйняття. Зрозуміло, що у цьому 
зв’язку актуалізується і потребує додаткових дослідницьких зусиль 
проблема типологізації погранич, де специфічність культурних та 
інформаційних обмінів виявляється значно виразніше, ніж у регіо�
нах Центру. Пограниччя виступає нині як самостійний дослідниць�
кий об’єкт із власним способом буття. 

 

 
 

2. Конфліêти цінностей:  
марêери нетиповості й асиметрії 

 
 
Чому фактор етнічності, сам по собі нейтральний, у сфері полі�

тики часто стає вибухонебезпечним і чому градус цієї вибуховості у 
глобалізованому світі невпинно зростає? Чому досить успішно 
Україна пройшла від тоталітарного суспільства до демократичного, 
але, маючи набагато кращі стартові можливості, залишила нас 
далеко позаду? У баченні етнополітологів, глобалізація, яка стала чи 
не головним трендом сучасного життя, надзвичайно загострила 
проблеми акультурації, інтеграції, міграційних переміщень. Водно�
час вона стимулює і культурну гібридизацію, і культурну поля�
ризацію, з культурною ізоляцією включно. Залишаються кризи 
ідентичності (з конфліктом традиційної спадщини і сучасних космо�
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політичних практик), кризи легітимності (з різким падінням до усіх 
владних структур), кризи проникнення (із фактичною відсутністю 
зворотного зв’язку між владою і суспільством), кризи участі (із 
відстороненням населення від влади через фальсифікацію виборів). 
Складне переплетення цих криз, зрештою, надає їм вигляду все�
охопленості та веде до появи регіонального «нерозуміння», що 
сприяло спочатку загостренню ситуації на Донбасі, а потім вили�
лося в інспірований Російською Федерацією збройний конфлікт45. 

Якщо говорити про проблеми Сходу й Півдня України в істо�
ричній ретроспективі і у світлі сучасних трагічних подій, то най�
більш продуктивним  може бути їхнє дослідження через концепт 
пограниччя. Пограниччя не лише у територіальному вимірі, а й у 
«точках зіткнення» демократії й авторитаризму, лояльності і про�
тесту, ліберальних і національних доктрин. Саме етика пограниччя – 
місця зустрічі Свого й Чужого – дає змогу зрозуміти важливість 
збереження цілісності за умов роздільності й протистоянь. Але для 
цього треба позбутися спрощеного погляду на пограниччя як на 
зіткнення двох периферій обабіч кордону, зрозуміти сутність погра�
ниччя як специфічного екзистенційного феномена. Тут усе особливе – 
і сприйняття сусіда, і відчуття кордону, і знакові системи. І, зрозу�
міло, не забувати про специфіку культурних кордонів, які часто не 
збігаються ні з географічними, ні з етнічними, не кажучи вже про 
політичні. Природно, що й філософія діалогу тут має вибудовуватися 
на нестандартному, специфічному фундаменті толерантного взає�
морозуміння. 

Якоюсь мірою усі ці впливи позначились і на специфічності 
місцевого історіописання. Новоросія, констатує О. Журба, із запіз�
ненням, лише в 1830�х рр. виступила в ролі «виробника» історичної 
продукції. Однак це запізнення «компенсувалося» значним ступенем 
інтелектуалізації історичної справи і виправдалося високим рівнем 
наукової продукції місцевих істориків, яка відразу ставала надбан�
ням не лише регіональної субкультури, а й активно включалася в 
загальноросійський і європейський духовний простір. Новоросійські 
історики «проминули» не лише бароковий, але й просвітницький і, 
певною мірою, романтичний науковий дискурс, відразу засвоюючи 
позитивістські підходи до завдань історичної праці»46. 

Лише в метафоричному сенсі можна говорити щодо рубежу ХІХ–
ХХ століть і про «українську територію» – вона не була позначена ні 

—————— 
45 Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні. – 
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на картах, ні в топоніміці. Суспільно�політичною думкою Росії кінця 
ХІХ – початку ХХ століття, констатує К. Галушко, Україна сприйма�
лася як певний етнічний регіон, ніяким чином не окреслений 
адміністративно�територіальними кордонами. Офіційна імперська 
історіографія розглядала минуле українського народу як невід’ємну 
складову загальноросійської історії, а простір «України» сприймався 
як історично своєрідна частина ареалу розселення українського 
племені малоросів… Просторова тотожність «країни України» і ет�
нічних «українських земель» існувала лише в уяві «політичних 
українців». А в російській столиці будь�яка «українськість» сприйма�
лася як «австрійська інтрига» й «мазепинство»47. 

Доволі довго з подачі І. Лисяка�Рудницького історія формування 
специфічної української ідентичності подавалася крізь призму мод�
ної упродовж століття концепції «фронтирів». В системі вітчиз�
няного історіописання домінує вона й сьогодні, хоч ставлення до неї 
в середовищі як діаспорних, так і вітчизняних науковців неодно�
значне. Під час проведеного часописом «Україна модерна» у 2011 
році форуму на теми порівняльної продуктивності концептів фрон�
тирів та погранич думки виявилися різними – від цілковитого від�
кидання «провіденційного, тріумфалістського й імперіалістичного 
наповнення тернерової теорії» (Л. Вульф) до обережного визнання 
продуктивності тернерових спроб поєднати у власній концепції 
економічні, ментально�історичні та політичні аспекти (Б. Куцмані). 
Стосовно перенесення теорії фронтиру на український ґрунт по�
гляди дискутантів теж різнилися. К. Браун однозначно визнає 
теорію фронтиру «недоречною для української історії», Б. Кравченко 
вважає, що кожен історик сам має вирішувати проблему її при�
датності для власних досліджень. Значно оптимістичнішими ви�
явлися оцінки новітніх теорій погранич. Приміром, у баченні 
С. Леп’явка «концепція «прикордоння» є більш гнучкою, ніж теорія 
«фронтиру», і тому… цілком придатна для вжитку»48. 

Продуктивна у своїй основі концепція фронтирів зазнала у наш 
час значних модифікацій, що потягнуло за собою оживлення дис�
кусій на теми закладених у цьому понятті смислів. В Україні воно 
спричинене двома обставинами – «фронтиризацією» ряду територій 
Донбасу внаслідок спровокованої Російською Федерацією «гібридної 
війни» і появою книги І. Чорновола «Компаративні фронтири: світо�
вий і вітчизняний вимір». Полеміка навколо останньої, в якій особ�

—————— 
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ливо вагомо прозвучав голос В. Грибовського49, істотно захитала 
пріоритет Ф. Тернера в обґрунтуванні теорії фронтирів, зафіксо�
ваний у десятках, якщо не сотнях наукових праць. З’ясувалося, що 
сам цей термін, перш ніж стати науковим поняттям, був інстру�
ментом практичної політики – його застосовували у політико�
правовій практиці США ще у 80�х роках ХІХ століття (переважно на 
означення «вільних земель» під час переписів населення). Англієць 
Валентин Бекер ще у 1876 році чітко розмежовував поняття frontier і 
boundaries, позначаючи аморфні зони політичної непевності у коло�
нізаційних просуваннях імперій (у тому числі й Російської у ХІХ 
столітті)50. Ф. Тернер, який увійшов в історію завдяки доповіді «Зна�
чення фронтиру в історії США» на з’їзді Американської історичної 
асоціації у 1893 році, навряд чи міг претендувати на роль першо�
відкривача феномена фронтиру і автора теорії, які упродовж понад 
100 років пов’язувалися з його іменем. А безпрецедентна попу�
лярність останньої пояснювалася насамперед тим, що трактування 
фронтиру як зони зіткнення «цивілізації» з «варварством» ідеально 
вписувалося у геополітичну доктрину США. 

Надалі поняття «фронтир», широко вживане у різних мовах, 
обросло безліччю смислів – починаючи від його трактування 
О. Латтімором як зони активної взаємодії кардинально різних куль�
тур до позначення ним провінцій з особливим статусом і режимом 
управління, фактичної автономії без чітко визначеного статусу, 
зони політичної нестабільності тощо. А. Каппелер розрізняє вій�
ськові фронтири, фронтири поселень, фронтири інтенсивної екс�
плуатації природних ресурсів. За В. Грибовським, продуктивним є 
розгляд фронтиру як ентропійної зони, простору поза владою і 
регулярним державним кордоном, навіть просто не розмежованого, 
недостатньо окультуреного простору.  

Ознаки фронтиризації української території спостерігалися не 
одне століття. У баченні Н. Яковенко тюркське і українське коза�
кування – це речі різної генетичної природи, об’єднані лише наяв�
ністю спільного полігону – Поля. Натомість перші козаки�хрис�
тияни, котрі здаються ніби дзеркальним відбитком своїх татарських 
колег, були ранніми носіями розвинутого індивідуалізму, проти�
ставленого державі та її контролю. Козацькі ватаги ХV ст., безу�
мовно, не були кардинальним нововведенням. Їх віддаленим попе�
редником вважають напіввоєнізовану�напівпромислову слов’янську 

—————— 
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людність ХІІ–ХІІІ ст., згадувану в літописах під назвами бродників та 
берладників; ймовірно, що з розхитуванням Золотої Орди вони 
припинили своє існування. Утім, крім порубіжного Степу, точилися 
постійні побутові контакти між степовиками й Руссю. «Збройне 
протистояння, що тяглося століттями, і антимусульманська уперед�
женість до «бусурман» витворили стійкий негативний стереотип, 
підсвідомо перенесений до науки й красного письменства нових 
часів з їхньою своєрідною алергією на тюркський Схід як символ 
абсолютної ворожості»51. 

Пізніше перенасиченість міст Південної України (теж своєрід�
ного фронтиру) промисловими об’єктами, орієнтованими переважно 
на забезпечення військово�політичного паритету з країнами Заходу, 
зумовила цілий ряд негативних явищ, які набували хронічного 
характеру. Відставання від світових зразків за якісними показ�
никами (ресурсозатратність, енергозбереження, економічна ефек�
тивність) не скорочувалося, а зростало – разом із наростанням 
диспропорцій у розміщенні продуктивних сил, помітним зниженням 
продуктивності праці, хронічними негараздами в аграрному сек�
торі. Декларувалися все нові й нові реформи, але реальних зрушень 
на краще досягти не вдавалося. Безкінечні зміни адміністративно�
територіального поділу призводили до дисбалансів, перехід на 
територіальну модель управління виявився програшним, і від нього 
довелося відмовитися. 

Більшовики при владі виявилися кращими психологами, ніж їхні 
попередники. Розглядаючи Україну як периферію, вони дуже вдало 
експлуатували «революційний синдром», поєднавши його з прита�
манним російській політичній думці месіаністським началом. 
Зруйнувавши й ті слабкі паростки громадянського суспільства, які 
давали про себе знати в імперських умовах (громади, асоціації 
виробників, церкву, просвітницькі структури тощо), вони замінили 
їх подобою громадянської релігії зі ставкою на «мобілізаційне під�
данство» і експлуатацію ідей державного патерналізму й зрівня�
лівки. «Більшовики, – зауважує російський соціолог Ю. Прозорова, – 
перебували під сильним впливом традиційного комплексу держави, 
церкви й суспільства, який вони ідеологічно відкидали, але який 
дістав відображення у марксистсько�ленінській доктрині, централі�
зованому бюрократичному правлінні й суворому соціальному конт�
ролі. Дореволюційні структури патримоніального правління, цеза�
репапістської держави й церкви втілилися у новій комуністичній 
версії поєднання «релігії», держави й суспільства при встановленні 
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ідеологічної одноманітності у сфері культури, обмеженні диферен�
ціації структур свідомості й відсутності публічної сфери». Звідси такі 
риси радянського проекту модерності, як поєднання «надінтеграції» 
й «ультрадиференціації», «культ плану» як засіб соціальної мобілі�
зації, ідеологічна модель, що не допускала жодного ідейного плю�
ралізму, вибірковий і репресивний характер правозастосування 
тощо52. 

Найхарактернішу особливість авторитарного, а потім і відверто 
тоталітарного режиму, що утвердився в СРСР, становило нівелю�
вання усяких громадських начал, уніфікація партією�державою усіх 
сфер життєдіяльності людини. Головним знаряддям підтримання 
стабільності системи був страх. У штучно створеній атмосфері 
«воєнного табору» як злочин каралося навіть найменше відхилення 
від «генеральної лінії» у думках, не кажучи вже про особисті що�
денники. 

У більшості досліджень на теми сталінізму широкомасштабний 
терор розглядається як соціальна патологія, дивний феномен, який 
не піддається раціональним тлумаченням. Якщо ж пояснення все ж 
відшукуються, вони вибудовуються або у площині органічно при�
таманній напівлегітимній владі ставці на насильство й «надзви�
чайщину» (функціональний підхід), або у настільки гострій боротьбі 
між владою й опозицією, яка стирала грані між довірою й недовірою, 
лояльністю й пристосуванством, катами й жертвами (політичний 
підхід). Не бракує й зовсім простих пояснень: прагнучи до вста�
новлення особистої влади, Сталін, мовляв, розглядав терор як ефек�
тивний засіб боротьби проти інакомислення й соціальної про�
філактики. 

У всіх цих поясненнях легко знайти своєрідну логіку й раціо�
нальні зерна. Але надто рідко зустрічаємо у них поправку на 
особливий, з виразними ознаками постійного страху і екзальтації 
«обраних», стан суспільної свідомості, і сформовану на цій основі 
«ідентичність пристосування». В її основі – самопочуття людини й 
соціуму, сформоване існуванням упродовж десятиріч в атмосфері 
жорстоких соціальних експериментів, де цінність окремого люд�
ського життя не мала ні найменшого значення (або й штучно 
перетворювалася на антицінність, якої варто якнайшвидше позбу�
тися). Верхівка правлячої комуністичної партії легко піддалася 
ілюзіям щодо майже безмежних можливостей конструювання нової 
соціальної реальності у великій державі із невисоким рівнем еконо�
мічного розвитку. Ставка на впорядкування, гомогенізацію й раціо�
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налізацію соціального простору стала альфою й омегою її дій, 
неминуче затиснутих у лещата протистояння ненависному «буржу�
азному Заходу», «капіталізму», «імперіалізму». Тому з самого початку 
радянська влада взяла курс на тотальний контроль і придушення у 
зародку тих соціальних і національних суперечностей, які уявля�
лися їй небезпечними. 

Ключ до розгадки феномена сталінізму можна відшукати у вже 
згадуваного А. Тойнбі, через аналіз його формули Виклику – і – 
Відповіді. Історія знає безліч ситуацій, коли еліти опиняються без�
порадними перед черговим Викликом, але, відчуваючи своє без�
силля, все ж не бажають залишати поле битви; більше того, у такі 
ключові моменти вони небачено активізуються, щоб утримати своє 
становище й привілеї грубою силою. А тим часом нові виклики 
заганяють соціум у стан духовної війни. І тоді меч, який уже пізнав 
смак крові, стає «самовбивчо невгамовним». А ось і пряме засте�
реження Тойнбі щодо історичної долі експериментів, подібних біль�
шовицьким: «Якщо марксистська версія гегельянства втримає свої 
позиції – або в екуменічному масштабі, або у більш обмеженому 
різновиді у Радянському Союзі, – можна припустити, що «червона 
нитка», яка вже пролягла від Гегеля через Маркса до Леніна, буде 
продовжена їхніми нащадками у таких формах, що батьки кому�
ністичної ідеї навряд чи впізнали б своє вчення, якби їм вдалося 
знову відвідати землю і подивитися на результати власної праці»53.  
У баченні Д. Брандербергера, Сталін і його соратники використали 
«російськоцентричний етатизм» як найефективніший спосіб загаль�
ної мобілізації та легітимізації режиму в масах малоосвічених етніч�
них росіян, яким складно було пов’язати себе з абстрактними 
марксистськими ідеями54. 

Здається, що в Україні саме тепер, на завершальній стадії 
роботи над величезною документальною серією «Реабілітовані істо�
рією», час зайнятися узагальненням величезного масиву інформації 
про систему державного терору в СРСР, щоб зрештою дати осмис�
лену відповідь на запитання: що це було? Найлегше списати 
мільйони жертв і скалічених доль на рахунок гегемоністських 
устремлінь правлячої більшовицької верхівки, непрофесіоналізму 
управлінців, шизофренії Сталіна чи надмірної запопадливості спец�
служб на місцях. Важливіше, як нам уявляється, подивитися на 
проблему репресій ширше – у контексті популярних у сучасній 
соціогуманітаристиці концепцій «path dependence», «ефекту колії»  

—————— 
53 Тойнби А. Дж. Постижение истории. Избранное. – М., 2001. – С. 415. 
54 Branderberger D. National bolshevism: stalinist mass culture and the formation of 

modern russian national identity, 1931–1956. – Cambridge, 2002. – P. 2.  



Розділ 1. Пограниччя як соціокультурна реальність і джерело підвищеної ризикогенності 57 

і т.п. Чи був освячений авторитетом держави терор випадковим 
«вибухом ненависті», проявом своєрідного садомазохізму невпев�
неного у собі режиму, чи це був якоюсь мірою закономірний 
наслідок тих тектонічних збурень, через які пройшли люди, втягнуті 
у вир революцій і громадянської війни? Чи був масовий державний 
терор примхою правлячої верхівки, чи це був результат іденти�
фікаційної кризи, спричиненої невідповідністю декларацій про 
«загальне ощасливлення» і дій у напрямі селекції й сегрегації? 
Можна сформулювати питання ще ширше – чому утопічні соціальні 
побудови, здійснювані у контексті щирого, здавалося б, захоплення 
ідеями революціонаризму, за перших же спроб реалізації вирод�
жуються у систему масового насильства й політичних репресій? 

Подібні думки («А що ж таке Україна») з’явилися у історика 
Східної Європи Карла Шльогеля – автора книги «Український 
виклик. Відкриття європейської країни» (К., 2017). Автор визнає, що 
донедавна не особливо звертав увагу на нашу країну; тривалий час 
ми лишалися для нього периферією в тіні Радянського Союзу. Події 
виявили потребу нового погляду на нашу державу як на щось окрім 
задвірків імперії, і це стало справжнім «українським викликом» для 
багатьох німців. «Ця книжка не закликає до революцій, вона радше 
сприяє тихим роздумам про себе, про світ і наше місце в ньому… 
Беззаперечно, відкриває очі: німцям – на країну, якої вони іноді не 
хотіли помічати; нам – на те, чим є фундамент, на якому сьогодні 
будується Україна; усім європейцям – на подібну до європейської 
українську культурну матрицю, а також – на важливість та ней�
мовірну близькість війни, яка точиться у двох годинах польоту від 
Берліна і має значний вплив на усю Європу»55. 

Якоюсь мірою сучасні дослідження погранич примикають до 
критичної альтер�глобалістики, ставлячи під сумнів міф «прогресу 
будь�якою ціною». Їхня обумовленість дискурсивною практикою 
зумовлює необхідність балансування на грані модерності й транс�
модерності, суб’єктності й гібридності. Розколотий простір погранич 
породжує специфічний пограничний модус мислення, де панує 
логіка «свободи без берегів». Дослідження його особливостей перед�
бачає вихід за межі категорій, усталених як у західній, так і у 
вітчизняній епістемології. Настанови змагальності й паритетності, 
аналіз дуальностей і бінарних опозицій потребують нової оптики з 
поправкою на руйнівний вплив «мови ворожнечі» та «ескалації 
ненависті». На цю обставину звертає увагу Г. Куромія, ставлячи 
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завдання розшифровки «загадки Донбасу» у контекст проблем його 
лояльності до різних політичних режимів.  

У монографії «Свобода і терор у Донбасі: україно�російське при�
кордоння. 1870–1990�х рр.» він доводив, що у сталінські роки жод�
ний регіон навіть близько не наближався до Донбасу – надто при�
вабливому місцю для шукачів свободи. Там було легко знайти роботу 
й сховатися від переслідувань, там був специфічний контингент 
розкуркулених, священиків, криміналітет тощо. У небезпечного 
промислу була очевидна перевага – керівників мало хвилювали 
особа й біографія новоприбулих. 

Наскільки ж Донбас є дійсно войовничо проросійським, як його 
представляють репортажі на Заході? Їхню картинку Куромія вважає 
лише частково правдивою, бо, на його переконання, Донбас як 
регіон ніколи не був до кінця лояльним до будь�якого керівництва чи 
ідеології. Його політичну войовничисть він виводить із чинника 
прикордоння, як і притаманний йому політичний прагматизм чи 
«безпринципність». Тому незалежно від того, як завершиться кон�
флікт, Донбас лишатиметься проблемою і для Києва, і для Москви, 
він і далі порушуватиме спокій України і світу56. 

Що ж до етнічної строкатості Донбасу, про яку багато пишуть, то 
сама по собі вона ніколи не була чинником гострої конфлікто�
генності. Побутова російськомовність і складні життєві умови 
згладжували суперечності по лінії «українці–росіяни», мікшували 
культурну специфіку етнічних меншин. Інша річ – Крим, де фактор 
етнічності став особливо ризикогенним після повернення на бать�
ківщину депортованих кримських татар. Кримськотатарська спіль�
нота, яка зазнавала ущемлень і репресій ще з часів Російської 
імперії, відзначається високим рівнем етнічної афіліації – цим 
поняттям в етнології позначають рівень потреби індивіда чи групи 
ідентифікувати себе зі спільнотою, до якої належать, і бути ви�
знаними нею. На відміну від притаманного багатьом етносам ідео�
центристського типу свідомості, для якого етнічна належність не 
має вирішального значення, оллоцентричний тип особи, прикладом 
якого може бути кримськотатарський його різновид, свято береже 
відчуття етнічної належності і намагається діяти за правилами й 
нормами, прийнятними у цьому середовищі.  

Етнічний код кримських татар є виразно традиціоналістським; у 
ньому зберігається чимало рудиментів, які сягають родового й 
феодального ладу, традицій Османської імперії. Російські анексії для 
кримських татар завжди були гостро подразливим чинником – не в 
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останню чергу тому, що догмати християнської релігії, які посилено 
насаджувалися, суперечили канонам ісламу. Як подразливий чин�
ник діяв і стереотип «зрадництва», який ще з імперських часів 
нав’язувався образу кримськотатарської спільноти. А депортація 
цілого народу у 1944 році міцно закріпила його у свідомості меш�
канців південного пограниччя – природно, з полярною символікою. 

Аналізуючи причини підвищеної конфліктності в Криму після 
здобуття Україною незалежності, В. Котигоренко не схильний до 
простих пояснень. Зростання конфліктності, доводить він, спричи�
нялося в багатьох випадках діями не стільки центральної укра�
їнської влади, скільки інших суб’єктів етнополітики – місцевих 
владно�управлінських структур, політичних партій, національних 
російських, кримськотатарських, українських та інших організацій, 
регіональних лідерів еліти та загалу етнічних груп. Державні органи 
України часто були вимушені займати жорстку безкомпромісну 
позицію, особливо коли до цього спонукала необхідність захисту 
конституційних засад державного устрою. У таких випадках за�
гострювалися етнополітичні відносини між центральною владою та 
іншими етнополітичними суб’єктами. Але суспільна вага дискусій�
них проблем унеможливлювала м’якшу поведінку центру57. 

Для характеристики суспільних настроїв в Криму етнологи 
використовують поняття етнічної анізотропії – у нього вкладається 
гостре несприйняття етносами, що живуть поруч, цінностей і 
мотивації сусідів. Три домінуючі в Криму етнічні спільноти – росія�
ни, українці й кримські татари – мають відмінні інтереси й ціннісні 
пріоритети, різне бачення оптимального статусу Криму. Прагнучи 
до створення власної етноорієнтованої державності на півострові, 
кримські татари відповіли на анексію Криму Російською Федерацією 
гострим несприйняттям і бойкотували «фейкові» референдуми. 
Небезпідставно побоюючись повторення репресій і депортацій, вони 
перебувають у стійкій опозиції до сьогоднішньої окупаційної влади, 
особливо після заборони меджлісу, прирівненого до екстремістської 
організації. Природно, що кримські татари усіма доступними їм 
засобами активно домагаються деокупації Криму з поверненням 
його Україні. 

Що ж до витоків розмежувань на Донбасі, які переросли у стан 
ціннісного розколу, то їх легко вкласти у точно підмічені С. Ліпсетом 
та С. Рокканом моделі конфлікту між домінуючими та периферій�
ними культурами, а також латентного протистояння міських і сіль�
ських культур. Конкуренція соціокультурних цінностей при цьому 

—————— 
57 Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політоло-

гічний концепт. – К., 2004. – С. 58-73. 



Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України 60 

виступає як наслідок неспівмірності суспільних очікувань і орієн�
тацій, з одного боку, з патерналізмом й самоорганізації держави, з 
другого. Фактори, які посилюють дихотомію по лінії «ми – вони», 
виступають не стільки культурними ресурсами спільної мови, релі�
гії, традицій, етнічних символів тощо, скільки соціальними факто�
рами з відповідними зразками поведінки, культивованими поміж 
іншим і політичними партіями58. При цьому, як показав ще у 2008 
році професор Центру слов’янських досліджень університету Хок�
кайдо (Японія) К. Мацузато, виступаючи у ролі керівника проекту 
«Регіони України», навряд чи продуктивно зводити мовно�світо�
глядні уподобання мешканців Півдня України до механічного про�
тиставлення Сходу й Заходу країни. Загалом уявлення про 
українську політику як протиставлення прогресивного Заходу і 
консервативного Сходу невірне, доводить він. Якщо говорити при�
міром, про розколотість і відсутність стратегічного мислення у 
кримської еліти, то тут значно більше важив фактор відсутності 
розвинутої промисловості й користування місцевою елітою «приві�
леями» курорту всесоюзного значення59. 

Ми живемо в суспільстві, в якому, за Дж. Мейсом, стають нор�
мою підміни фактів та підміни понять, у державі міфів, у нібито 
унітарній державі, де захід і схід живуть під дуже відмінними режи�
мами та домінацією цілковито різних політичних сил. Радянський 
колос на глиняних ногах упав не під зовнішнім тиском, не від 
збройного наступу, а під вагою власного тягаря, під вагою проблем, 
яких він не міг вирішити. Територіальні еліти пройшли до неза�
лежності абсолютно прагматичним шляхом. Іншого виходу не було і 
для них. Вони змінили ідеологію, неначе сезонну одежу60. 

На пограниччях активно взаємодіють різні культури, і саме ця 
взаємодія створює ґрунт для етнічної й культурної самоідентифікації 
на новому рівні. Але це також сфера взаємодії й зіткнення інтересів 
державних структур, церковних інститутів, національних рухів, 
політичних партій і громадських об’єднань. Боротьба ідей на цьому 
рівні неминуча, і саме вона визначає атмосферу конкуренції на�
ціональних проектів, політичних і наукових дискурсів, моделей 
культурної пам’яті. Складна палітра взаємовпливів і «взаємовід�
штовхування» здатна провокувати конфлікти цінностей, викривлені 
гетеростереотипи, породжувати антиномічність як форму суспіль�
ної свідомості. 

—————— 
58 Липсет С., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные системы и пред-

почтения избирателей // Политическая наука. – 2004. – № 4. – С. 204-234. 
59 Мацузато К. Введение // Регионы Украины. – Т. 3. – М., 1998. – С. 7-10. 
60 Мейс Дж. Україна: матеріалізація привидів. – К., 2016. – С. 626-627. 
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Незрілість суспільства, неусвідомленість політичної еліти щодо 
базових засад його відтворення зафіксовані соціологічними дослід�
женнями: східняки й західняки не лише розмовляли різними мова�
ми, але й мали відмінні уподобання, були вірянами різних церков, 
орієнтувалися на відмінні культурні моделі, цивілізаційні й геополі�
тичні центри. Саме тому метафора «двох Україн» була радо під�
хоплена українським політикумом. У праці «Переобрамлений націо�
налізм» (1996) видатний теоретик націоналізму Р.Брубейкер довів, 
що «націоналізуюча держава» створює потенційно конфліктну «тріа�
дичну конфігурацію» – поле постійної гострої боротьби, в яке 
втягуються й зовнішні заінтересовані політичні актори. І тоді вже не 
так важливо, чи створюються розподільні лінії щирим селективним 
сприйняттям інакшості чи цинічними викривленнями61. 

Як показав Я. Грицак, брубейкерова модель набагато точніше 
пояснює те, що діється в Україні, аніж будь�які інші. «Маємо 
російське і російськомовне населення півдня та сходу України, яке 
опирається націоналізаторській політиці Києва і прагне якнай�
ближче бути з Москвою… У результаті маємо доволі парадоксальне 
явище: попри істотні мовні, регіональні та інші відмінності, Україна 
колеться, але не розколюється»62. 

За О. Пахльовською, «саме цей маніхейський підхід до реаль�
ності, цей ригористичний дуалізм поділу на «Захід» і «Схід» був 
однією з причин провалу російської стратегії в Україні. Кремлівські 
політтехнологи працювали над  розділенням України на нібито 
православний російськомовний «Схід» і нібито католицький укра�
їномовний «Захід», не розуміючи елементарні речі: Україна і справді 
поділена, але в інший спосіб. Є дві України – європейська і ра�
дянська. Перша – це європейський багатоконфесійний, хоч і за 
походженням православний, багатокультурний універсум, друга – 
це моноконфесійна і монокультурна радянська модель. Причому і в 
одній, і в другій реальності ми знаходимо громадян України різної 
національності – насамперед тих же українців, росіян і євреїв, – але 
вони формують два прямо протилежні світи». Зрештою, як і століття 
тому, Україна опиняється в центрі цієї планетарної сутички між 
Заходом і Сходом, тереном нескінченного діалогу між ними.  
У конфліктному протистоянні з Росією відбувається розлом цивілі�

—————— 
61 Брубейкер Р. Национальные меньшинства, национализирующие государства и 

внешние национальные родственные государства в новой Европе // Национализм в 
поздне- и посткоммунистической Европе. – Т. 1. – М., 2010. – С. 149-173. 

62 Грицак Я. Хто такі українці і чого вони хочуть // Критика. – 2011. – № 7-8. 
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зацій, перманентний процес їхнього зближення та їхнього роз�
ходження63. 

Суперечності ідентичностей різних типів продукують партику�
ляризм, який набуває різних форм як на особистісному й груповому, 
так і на регіональному й національному рівнях. Складне пере�
плетення етнічних, історико�культурних, мовних, релігійно�конфе�
сійних, політико�ідеологічних та інших чинників в ареалах погра�
нич набуває гостро конфліктного забарвлення за умов зіткнення 
різних геополітичних стратегій держав�сусідів. Долучившись до 
масштабних світових проектів дослідження цінностей у 1999 та 
2008 роках, Україна ставила собі за мету прилучитися до про�
паганди цінностей, здатних стимулювати процеси суспільної консо�
лідації, насамперед цінностей свободи, відповідальності, солідар�
ності. Однак ініціативи, що озвучувалися Києвом, до східної пери�
ферії або не доходили, або нею загалом не сприймалися. Якщо для 
західного регіону цінність громадянства України соціологами реєст�
рувалася на рівні 65,1%, то на півдні й Донбасі таким його 
визнавали (за опитуваннями 2015 року) відповідно 45,1% та 38,6% 
громадян64. 

Сказане дає уявлення про потребу в спеціальних, виконаних у 
термінах сучасної лімології, досліджень погранич як інтегральних 
соціокультурних феноменів, що перебувають на перетині цивіліза�
ційних і культурних кордонів. Теоретичну базу для нової субдис�
ципліни створюють рівною мірою як напрацювання географічного й 
політологічного кордонознавства, так і уже значною мірою здійсне�
ний на матеріалі багатьох країн комплексний аналіз етапів і 
особливостей формування специфічних історико�контактних зон у 
рамках «фронтир�студій». А також досліджуються можливості мен�
тального картографування як сфери гуманітарного знання: спорід�
нені терміни і відповідні поняття («карта свідомості», «асоціативні 
карти», «кластери») постають водночас як техніки візуалізації мис�
лення і як «бриколаж» географічних образів, локальних міфів і 
культурних ландшафтів65. 

Марселем Х. Ван Херпеном у книзі «Війни Путіна. Чечня, Грузія, 
Україна: незасвоєні уроки минулого» (2016) поставлене питання: чи 
може наддержава, для якої  підтримувана протягом віків політична 

—————— 
63 Пахльовська О. Finis Europae: Конфліктний спадок гуманістичного «заходу» та 
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та територіальна експансія була природним явищем, раптом стати 
«нормальною» постімперською державою? Ще у 1997 р. М. Кас�
тельсом був зроблений висновок про неможливість відновлення 
Радянського Союзу, наголошує Херпен. Союз остаточно зник разом 
із комунізмом, що був його ідеологічним цементом. «Але історія 
вчить нас, що імперія не потребує комунізму. Поза тим, імперія не 
обов’язково мусить виникати у відомий нам із ХІХ століття спосіб, 
базуючись винятково на військовій силі. Імперію можна створити 
або відбудувати в постмодерний спосіб, використовуючи з цією 
метою розумно підібрані комбінації, між іншим, шантаж, тиск та 
військову силу, але також не забуваючи про фінансові механізми, 
економічні важелі і так звану м’яку силу»66. А вже у 2012 р. Збігнєв 
Бжезінський слушно заявив: «Слід підкреслити, що без України 
Росія перестає бути імперією, а з нею – моментально нею стає»67. 

«Державою�цивілізацією» Росія була названа у виступі В. Путіна 
на підсумковій пленарній сесії дискусійного клубу «Валдай» 19 ве�
ресня 2013 р. Путін заявив, що «ми (українці і росіяни) один народ, а 
Україна – частина великого російського світу», додавши – «у нас 
спільна дніпровська купіль… спільна традиція, спільна менталь�
ність, спільна історія, спільна культура»68. З 17 квітня 2014 р. Путін 
почав активно просувати концепт «Новоросії», заявивши, що 
«Новоросія – це Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв, Одеса. 
Вони не входили до складу України за царських часів, вони по суті 
були передані в 20�ті роки радянським урядом. Навіщо вони це 
зробили, Бог знає. Це відбувалося після відповідних перемог Потьом�
кіна й Катерини ІІ у відомих війнах з центром у Новоросійську. 
Звідси і Новоросія. Потім з різних причин ці території пішли, а 
народ�то там залишився». 

Якою логікою керувалися в Москві, збагнути важко. В контексті 
пошуку відповідей варта уваги цікава праця В. Головка «Аннексия 
Крыма», підготовлена у рамках проекту «Русский мир против 
Украины» під керівництвом генерального директора холдингу СО�
ОР Меdіа А. Шоріної. Автор переконливо пояснив у книзі, чому на це 
питання варто подивитися як на переплетення ірраціональних і 
раціональних факторів. Для Путіна важлива історія, насамперед 
історія імперська. Він має слабкість до символів. Разом з імперською 
історією йому також близька історія Радянського Союзу, розпад 
якого є «найбільшою геополітичною катастрофою століття». Йому 
—————— 

66 Херпен М.Х.Ван. Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна: незасвоєні уроки мину-
лого. – Х., 2016. – С. 290-292. 

67 Там само. – С. 294-297, 301-302. 
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вдалося сформувати ідеологічну еклектику, яка одночасно спира�
ється на цінності як імперського, так і радянського періоду. Чи 
повинен був стати Крим тільки початком путінського курсу на 
відновлення Радянського Союзу? Навряд чи на це питання є 
однозначна відповідь69. 

Ці ж самі питання, але вже з позиції історичного дискурсу, 
Е. Вілсон порушував у полеміці з французьким істориком Д. Бовуа 
під час спільної прес�конференції 26 червня 2014 р. у Страсбурзі. 
Україна і Російська Федерація, доводив Вілсон, мали зовсім різні 
політичні цінності, інші маркери ідентичності й відмінну функціо�
нальну історичну пам’ять. Точки біфуркації в українсько�росій�
ському конфлікті проходять не лише по лінії фронту або за став�
ленням до геополітичних орієнтирів, але й за структурно�симво�
лічними відмінностями у питаннях державницької традиції, релігії, 
мови, ставлення до національних меншин70. У книзі Вілсона «Укра�
їнська криза: що вона означає для Заходу» вагоме екзистенційне 
значення «української кризи» означало шанс на реформи і побудову 
успішної держави71. 

Очевидно, що осмислення всього комплексу проблем, пов’язаних 
із територіальністю та її демаркаторами, можливе сьогодні лише на 
основі нової цивілізаційної парадигми глобального розвитку, в рам�
ках «нової просторової науки», контури якої вимальовуються на 
перетині глобалістики й регіоналістики, культурної антропології й 
гуманітарної географії. Врівноваження часових просторовими пара�
метрами, що традиційно домінували в історичному пізнанні, визна�
чило сутність «просторового повороту», який після новаторських 
праць Е. Саїда та Е. Соджі упродовж кількох десятиліть істотно 
змінили напрям соціогуманітарних досліджень. У цьому переосмис�
леному просторі нового звучання набули проблеми межовості, гра�
ничності, кордонів. 

Переосмислення загальних проблем простору в системі соціогу�
манітарного знання відбувається у контексті виникнення транс�
національних соціальних просторів, синхронно з реконфігурацією 
усіх просторових відносин. Німецький соціолог Людгер Пріс вклав 
цей процес у формулу руйнування географічного простору, який у 
його баченні не ідентичний соціальному: «соціальні простори… 
мають скоріше мультилокальний, ніж винятково географічний 
зв’язок». Процеси глобалізації розширили двобічне взаємопроник�
—————— 
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нення географічного й соціального просторів, не змінюючи їх самих. 
Появу транснаціональних соціальних просторів Пріс пов’язує з 
міграційними процесами – транснаціональний простір став водно�
час трансмігрантним – плюролокальним полем діяльності, який 
існує над� і поза соціальними контекстами національних сус�
пільств72. 

Підходи Пріса відштовхуються від модних свого часу «контейнер�
них концепцій» і на них спираються. Але бачення «контейнерів» у 
нього більш гнучке – вони можуть розширюватися чи звужуватися з 
включенням чи виключенням націй�держав. Доволі цікавим є те, що 
з подачі Пріса нового дихання набуває поняття «інтернаціона�
лізація» (як можливість інтенсифікації зв’язків між «контейнерами»), 
а також окреслюються межі застосування понять «супранаціона�
лізація», «ренаціоналізація», «транснаціоналізація» тощо.  

Рубіжність суттєвим чином впливає на процеси формування 
регіональної ідентичності. В Україні найрельєфніше її специфіч�
ність проявляється у чотирьох регіонах – на Донбасі, у Криму, в 
Галичині та Закарпатті, і всі вони історично сформувалися як 
пограниччя. Проблеми ціннісних розмежувань, які в країні постійно 
педалюються, зазвичай представляються як незбіг ідентичностей, 
зокрема української і російської. Утім, як вважає Я. Грицак, проб�
лема тут в іншому – в різних регіонах територіальну ідентичність 
визначають різним набором ознак. Насправді лінія розмежувань 
всередині українського суспільства пролягла не між українською й 
російською ідентичностями, а між гостро відмінними тлумаченнями 
української ідентичності різними суспільними стратами73. 

На жаль, політика держави у сфері консолідації і подоланні 
суперечностей ідентичностей була ситуативною, спонтанною і 
фрагментарною; не мала системного характеру; політична рито�
рика відзначалася маніпулятивним характером; концепції, стратегії 
програми, які розроблялися, у більшості випадків не затверджу�
валися, а якщо й затверджувалися – не реалізовувалися. Перешко�
дами для згуртування українського суспільства продовжують зали�
шатися соціально�економічна поляризація, фінансові випробування 
і колосальні матеріальні втрати, недовіра до органів влади з боку 
громадян, зовнішні ризики. Законодавча база щодо правового за�
безпечення запобігання конфліктності й функціонування механіз�
—————— 

72 Пріс Л. Руйнування соціального і географічного простору. Міграція між США та 
Мексикою і виникнення транснаціональних соціальних просторів // Глобалізація. Регіо-
налізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – 
Луганськ, 2002. – С. 358-379. 

73 Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад. Есеї. – К., 2011. – 
С. 171-186. 
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мів консолідації нації потребує подолання внутрішніх суперечностей 
та негативних стереотипів74. 

Зрозуміло, що пов’язана з кордонами додаткова ризикогенність 
може успішно досліджуватися лише на міждисциплінарному рівні, 
на базисному фундаменті синтетичної соціальної теорії. Епістемо�
логічна потужність останньої зумовлена закладеною в ній здатністю 
до осмислення різних варіантів соціокультурної динаміки, у тому 
числі й в історичному вимірі. Соціальна філософія створює для неї 
науковий фундамент, а соціологія, антропологія, історія, соціальна 
психологія – емпіричний базис. Завдяки широкому застосуванню 
принципу конструктивізму створюється можливість побудови логіч�
них ланцюгів і блокових структур, які уводять у певну систему 
найрізноманітніші відомості про шляхи формування кордонів, їхні 
функції, пов’язані з ними переваги й ризики. 

Ще одним ключовим поняттям, яке стрімко увірвалося у наукові 
й політичні дискурси, стало поняття «гібридність». Доволі затерта 
метафора, що передає стан синтезу чи симбіозу різнопланових 
сутностей, за притаманної соціогуманітаристиці катастрофічної 
бідності й невизначеності структури понять перетворилася на попу�
лярний операційний інструмент і набула статусу терміна. Навряд чи 
ця трансформація стала продуктивним внеском у понятійно�кате�
горіальну систему соціальних наук – гібриди, як правило, лиша�
ються нестійкими й потребують постійної підтримки «якості». Але 
поняття гібридності нині застосовується вже не тільки до нав’язаної 
Україні Росією «неконвенційної» війни. І соціологи, й журналісти 
охоче трансформують його і на суспільство, і на демократичну 
систему, і на журналістику як таку. Говорять, зокрема, і про гіб�
ридний психоз тотальної зради як синонім абсолютної недовіри в 
суспільстві – і до влади, і до ЗМІ75.  

Чому термінологія важлива для перемоги у війні та формування 
історичної пам’яті про неї? Це питання було одним з ключових під 
час круглого столу «Деокупація: як це працює», проведеного ана�
літичним центром CONKORDO у партнерстві з Донецьким прес�
клубом у листопаді 2016 року. На думку однієї з його співорга�
нізаторів Олени Стяжкіної, слова і визначення дуже важливі для 
правильного розуміння ситуації, в якій Україна перебуває, і від�
повідно, для розробки адекватних стратегій. Як наголошує В. Торба, 
саме в розмитості визначень часто криється особистий інтерес, 

—————— 
74 Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контексті полі-

тики громадянської консолідації української нації. – С. 55-56. 
75 Див., напр.: Гривінський Р. Про гібридну журналістику в умовах гібридної демо-

кратії // День. – 2016. – 15-16 квітня. 



Розділ 1. Пограниччя як соціокультурна реальність і джерело підвищеної ризикогенності 67 

прикритий дипломатією, а під соусом примирення подається отрута 
нищення основ державності. Те, що 18% мешканців окупованих 
територій Донецької області ідентифікують себе як громадяни «ДНР» – 
свідчення того, що за умов нехтування проблемами самоіденти�
фікації і тотального володіння ЗМІ окупантом пересічний мешка�
нець Донбасу легко піддається навіюванню. Звичку до гібридності 
він засвоював ще від 90�х років, коли Л. Кучма боровся за прези�
дентство під проросійськими гаслами. Отже, «гібридність» у Донбасі 
спадкова; нею у зручний момент і скористався агресор. Тому так 
важливо чітко розрізняти терміни «деокупація» й «сепаратизація», 
«реінтеграція» й «колаборація» та їм подібні. Пріоритет при цьому 
віддається терміну «деокупація», бо там, де немає російської армії, 
танків і «Градів», там немає і війни. Хоч зрозуміло, що конфлікт на 
Донбасі має й чимало інших складових, зокрема, інформаційну, 
цивілізаційну, антиолігархічну  напруженість, соціальний контекст 
тощо76. 

Запобігання конфліктам, які виникають на «кордонній» основі, 
принаймні мінімалізація впливу тих, що даються взнаки, розгля�
дається як головне завдання соціальних теорій сучасності. Якщо 
класична соціологія ХІХ–ХХ ст. доволі поблажливо ставилася до 
конфліктів як засобів «випускання пари», то сьогодні у полі зору 
соціологів і конфліктологів перебувають переважно пов’язані з ними 
загрози «украй небезпечного рівня» – насамперед ті, які створюють 
нерівноважність світової соціально�економічної ситуації й загрози 
міжнародній безпеці. Нинішня цивілізація – це своєрідне «велике 
село», де все взаємопов’язане і взаємозалежне. Кордони у цій системі 
виступають у ролі запобіжників поширення небезпечних явищ – 
тероризму, наркотрафіку, небезпечних інфекцій тощо. І якщо вони 
часто не в змозі задовільно виконувати свої бар’єрні функції, то 
причини цього слід шукати не лише у їхньому незадовільному об�
лаштуванні, але й у допущених в минулому прорахунках політиків 
або й свідомому провокуванні конфліктів в інтересах певних полі�
тичних сил. Кордони – це майже завжди «шрами історії», які мають 
здатність нагадувати про себе, незважаючи на плин часу. 
Мінімізація пов’язаних з ними ризиків залежить від того, наскільки 
оптимальною для даних умов є обрана тією чи іншою державою 
стратегія розвитку, з одного боку, і стратегія безпеки, з іншого.  

Оскільки доволі довго регіональна наука існувала у просторі 
економоцентризму й географічних у своїй основі параметрів, відхід 
від традиції мав своїм наслідком по�перше, історизацію економічної 
й географічної наук, а, по�друге, екологізацію історичних дослід�

—————— 
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жень та зменшення дистанції між соціогуманітаристикою та при�
родознавством. Поволі створюється, за В. Вжосеком, «специфічний 
простір історичних досліджень, який можна було б назвати гео�
графічною історією, історією навколишнього середовища чи істо�
рією матеріального життя. У підсумку ж – історією, зорієнтованою 
на екологізуюче трактування відносин людина – природа»77. 

В системі географічних наук, насамперед її західної традиції, 
вже дедалі впевненіше усталюється практика розрізнення понять 
«історична географія» та «геоісторія». Перше включають у пред�
метний простір географічних наук, друге – переважно історичних. 
Геоісторію розглядають в одному ряду з історичною геополітикою, а 
також з геоекономікою, яка останнім часом розвивається досить 
активно. Утім, грань між історичною географією та геоісторією 
здебільшого розглядають як умовну і розмиту. Як вважає В. Стре�
лецький, «у багатьох випадках розділити історичний і географічний 
дискурс у працях західних дослідників практично неможливо. 
Границя між цими дисциплінами «прозора» і не заважає вченим – 
географам і історикам, що освоїли методологію регіонального ана�
лізу, – ефективно проводити комплексні й «стикові» дослідження»78. 

Сам цей «стиковий підхід» потребує, на наш погляд, нових 
інструментів осмислення специфічності простору. Чимало проблем, 
що виникають у цьому зв’язку, закорінені у надмірній метафоризації 
відповідних дискурсів. «Кодові формули» тут пов’язані і з геогра�
фічними визначальниками (геокультура, історична географія) і з 
просторовими категоріями (просторовий порядок і аспатіальність як 
заперечення його визначальної ролі), і з територіальними матри�
цями (адміністративно�територіальний поділ), і з категоріями «міс�
це», «локал» (місцерозвиток, транслокальність) тощо. За такого 
ступеня різноплановості упорядкувати тезаурус регіональної науки 
непросто, особливо якщо врахувати, що на термінопрактику у цій 
сфері активно впливають кордони, ідентичності, регіональні ідео�
логії. А ще – різні типи фантомів – «уявлених реальностей» (imagined 
communities), що робить очевидним переважання у цій сфері ког�
нітивного начала над просторовим і водночас розширює простір 
застосування маніпулятивних технологій. 

Серед найбільш очевидних новацій, які супроводять утверд�
ження сучасних підходів до дослідження пограничних станів – 

—————— 
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поширення на аналіз територіальності модних мережевих моделей 
науки, які пропонують у межах постнекласичних підходів (кібер�
нетичного, системного, синергетичного та інших) погляд на сус�
пільство не як на ієрархічну систему, а як на рухливу, гнучку 
структуру потоків інформації й комунікацій. Мережеві моделі мають 
власні макро�, мезо� й мікрорівні; два останні повністю вкладаються 
у бачення регіональної науки як мережі інтелектуальних зв’язків, 
сфокусованих на дослідженні місцевих традицій, культурних цін�
ностей (і антицінностей включно з передсудами). Мережі нового 
типу (e�mail мережі) впевнено зайняли важливу нішу в системі 
суспільних інформаційних обмінів. Зрештою, вони відіграють роль 
не меншу, ніж ЗМІ, забезпечуючи швидкість обміну інформацією, 
створюючи умови для прозорості політичного процесу. «Цифрова 
економіка» є акселератором соціоекономічного розвитку в сучасному 
світі й здатна швидко підвищити ВВП, насамперед з приводу 4G в 
очікуванні старту. У разі ухвалення закону про технологічну ней�
тральність компанії зможуть оперативно запустити послуги 4G на 
вже діючих базових станціях. Не треба освоювати нові частоти, 
будувати нові мережі. Діапазон 1800 Мгц – найбільш універсальний і 
популярний для розвитку такої технології. Утім, сьогодні Україна 
дедалі більше технологічно відстає не тільки від високорозвинених 
країн світу, таких, приміром, як Індія79. 

Скоротити наявне відставання країни в галузі телекомунікацій 
дасть змогу для початку розробити державну стратегію розвитку 
телекому й IT, створити план впровадження широкосмугового без�
дротового доступу до Інтернету. Синтез (чи симбіоз) соціологічного, 
антропологічного та мікроісторичного підходів забезпечить не лише 
належний рівень синхронізації історичних подій в on�line�режимі, 
але й відповідний ступінь пояснення «відкатів», розривів, мутацій в 
історичному процесі, а також когнітивних «поворотів» в системі 
пізнання. Паралельно відбуватиметься оновлення термінологічного 
інструментарію за рахунок свіжого погляду на «культуру конфлікту», 
співвідношення проблем самовизначення, суверенітету, сепара�
тизму тощо. 

Небезпечним симбіозом, за В. Трепаком, дався взнаки історич�
ний парадокс – вдруге за десятиліття (2004–2014) справді народна 
революція не призвела до корінної зміни якості і до своєрідного 
поєднання «нової» і «старої» влади. У результаті персональних пере�
становок відбувся лише перерозподіл контролю над фінансовими 
потоками й матеріальними ресурсами, а розподіл найвищих посад  
і сфер впливу закріпили міжолігархічними домовленостями. 

—————— 
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Предметом таких домовленостей стало збереження істотної присут�
ності «попередників» у владі, економічній, фінансовій, інформа�
ційній та інших сферах. Відсутність незалежних результатів кри�
мінального переслідування «стовпів» минулого режиму, імітація 
реформ, фактичний провал антикорупційної політики – цей зв’язок 
почав дедалі виходити назовні, його вже просто неможливо 
приховати80. 

Зрозуміло, чому питання співвідношення глобального і локаль�
ного, глобалізації й регіоналізації опинилися у фокусі сучасних 
наукових дискусій. Американський соціолог Б. Мазліш зауважує, що 
у термінах дихотомій «глобальне/локальне», «ми/вони» сфокусовані 
явища космополітизму, цивілізацій, модерну, інших понять, за до�
помогою яких концептуалізується потік соціального буття. Складне 
переплетення глобального і локального найчастіше позначається 
гібридним поняттям «глокалізація»81. Більшість дослідників і ана�
літиків, однак, охоче користується цим введеним в обіг Р. Роберт�
соном терміном на означення складного переплетення явищ гло�
балізації і локалізації, зокрема, зміщення на місцевий, локальний 
рівень глобальних цілей і перспектив. Нерозуміння цього парадоксу 
правлячою в СРСР комуністичною партією спричинилося до сер�
йозних економічних дисбалансів – насильницьке «вписування» ін�
дустріальних новобудов у протипоказане їм життєве середовище 
створило відчужені від людини промислові монстри і величезні зони 
«екологічного лиха».   

Як російська агресія вплинула на суспільство, на громадську 
думку? І як вони, своєю чергою, вплинули на українську іден�
тичність і політику? Відповіді на ці питання шукали автори 
монографії «Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії 
агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір» (2016), насамперед 
О. Гарань та І. Бекешкіна. Будь�яка країна не являє собою моно�
літного утворення, вона включає різноманітні відмінності – у складі 
населення, культурних особливостях, віруваннях, громадській 
думці. Питання мови, точніше статусу російської мови в українській 
державі, диференціює регіони і час від часу викликає запеклі 
суперечки. Проте очевидно, що люди, які виросли в російсько�
мовному середовищі і для яких рідною є російська мова, просто не 
можуть отак одразу перейти на українську, а люди старшого 
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покоління, імовірно, вже ніколи не зможуть. Неможливо зробити 
рідною мову та культуру примусом та насильством82. 

З цього погляду заслуговує на істотне переосмислення проблема 
місця й ролі територіальності у сучасній системі світоустрою. 
Домінуючі донедавна в соціальному аналізі оптимістичні уявлення 
про зменшення ролі бар’єрних функцій кордонів на користь кон�
тактних не витримали перевірку практикою. Радше мова має йти, 
зокрема, і у контексті українсько�російських відносин, про вироб�
лення конкретною країною системи власних «культурних інтегра�
торів», здатних протистояти проявам агресії, сепаратизму, терориз�
му тощо. Звідси підвищений інтерес до нової «філософії кордону» – з 
переглядом самих основ концепції центр�периферійних відносин, 
дискусіями на теми «десуверенізації» чи «постсуверенізації», підви�
щеним інтересом до проблем соціокультурної гравітації. Повсюдно 
приходить усвідомлення того, що не так важливо облаштувати 
кордон за сучасними стандартами, як виробити оптимальні підходи 
до методологічного обґрунтування проблеми кордонності й нової 
онтології соціальності. Остання у баченні філософів має бути «не 
стільки картиною, скільки компасом»83. 

Революція й тривала громадянська війна докорінно зруйнували, 
поставивши його з ніг на голову, створюваний століттями пласт 
соціальної ієрархії («хто був ніким, той став усім»). Лінії розмежувань 
пройшли через соціальні страти, професійні осередки, сім’ї; значна 
частина мислячої еліти була знищена або опинилася за межами 
країни. Доки прокламовані ідеї щодо майже необмежених мож�
ливостей соціального конструювання ще зберігали свою притя�
гальність бодай у середовищі «нової контреліти», мова могла йти про 
створення нової ціннісної системи, здатної примирити соціум із 
диктатурою однієї партії. Але вже нетривале повернення на рейки 
непу зруйнувало ілюзії одних і обнадіювало інших, більш ініціа�
тивних і підприємливих. Воно ж наочно проілюструвало невпев�
неність влади у своїх можливостях, хиткість і непослідовність її 
ініціатив. Затиснута у вузьких лещатах обмеженого вибору (між 
продовженням «наступу» і подальшим «відступом»), деморалізована 
гострими внутріпартійними бажаннями, верхівка обрала, здається, 
найгіршу з можливих альтернатив: зробила ставку на селекцію й 
інформаційну сегрегацію. Власне, у цих її діях і варто бачити 
«початок кінця» радянської системи. «Інформаційна закритість сис�
теми призвела до того, що коли її таємниці були, нарешті, відкриті  

—————— 
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(у період правління М.С. Горбачова), це призвело до «інформаційного 
шоку» суспільства, його драматичного розколу відносно історії 
країни і, кінець�кінцем, стало одним з визначних факторів краху 
легітимності радянської держави»84.  

Одержавлення й централізація економіки в СРСР парадок�
сальним чином відтворювали традиційну для Росії квазістанову 
ієрархію соціальних верств, яка вибудовувалася в руслі позбавлення 
доступу до державної розподільчої системи тих, кого влада від�
носила до «антирадянських елементів» або «неблагонадійних». 
Позбавленими елементарних умов існування і громадянських прав 
(«позбавленцями») виявилися саме ті суспільні страти, які володіли 
професійними навичками та мали належну освіту. Натомість ставка 
була зроблена на декласованих маргіналів, аж до люмпенів. Це 
відродило, поки що у латентній, прихованій формі, ті розподільчі 
лінії, які спонтанно сформувалися у ході громадянської війни.  

Якби відверті соціальні утопії були запропоновані суспільству в 
умовах мирного часу, вони були б негайно відкинуті й забуті. Але 
жахливі кровопролиття громадянської війни, тотальні дефіцити, 
переміщення у нелюдських умовах величезних мас людності зро�
били свою справу – люди звикли задовольнятися мінімумом благ  
і сподівалися хіба що на чудо. Вони раділи будь�яким ознакам 
порядку у соціальному хаосі і готові були прийняти на віру будь�яку 
стратегію виживання. Апатія й соціальний інфантилізм мас допо�
могли правлячій партії конвертувати утопічну ідею соціальної рів�
ності й справедливості у настрої очікування «загального ощаслив�
лення». Допомогло їй і те, що конкуруючі еліти були у своїй масі 
винищені або витіснені поза межі держави, а прошарки соціальних 
«низів» і люмпенства готові були служити владі бодай за ті подачки, 
якими вона купувала їхню лояльність. Неп, хоч і був короткочасним 
експериментом, теж сприяв поліпшенню іміджу «нормальності», від 
якої в умовах воєнного комунізму люди відвикли.  

Зрештою на цій основі склався феномен «придушеного» сус�
пільства і безпорадної, несконсолідованої влади, яка могла спира�
тися лише на систему розгалуженого насильства, доносів, прово�
кацій. Звідси конспірологічна логіка системи, режим секретності, 
всесильність цензури (існування якої на офіційному рівні запере�
чувалося), спеціальні режими для різних категорій населення, міст, 
підприємств тощо. 

Повсюдно насаджувана режимність діяла на шкоду самій владі, 
яка у намаганні замаскувати сутність власної соціальної інженерії 
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свідомо відмовилася від традиційної системи обліку й достовірної 
статистики. Вона не мала уявлення про справжні суспільні процеси 
і змушена була користуватися тією явно недостовірною інфор�
мацією, що її постачали спецслужби. Відмовившись від опори на 
науку (яка була оголошена зараженою «буржуазним об’єктивізмом»), 
правляча партія стала на шлях украй суперечливого експеримен�
таторства (яке особливо наочно виявлялося у ставленні до роз�
в’язання «національного питання»). 

За алгоритмом проб і помилок вона діяла і у соціальній сфері, 
узаконивши паспортну систему й інститут прописки, міцно при�
в’язавши селянина до колгоспу, а жителя міста – до місця про�
живання через централізоване надання житла. Зрештою сталося те, 
що мало статися – однією з головних опор влади виявилися 
позбавлені тривких соціальних зв’язків маргінальні елементи. Їх 
найлегше було вписати у мережеві структури секретних комуні�
кацій, і вони ревно (аж поки самі не ставали жертвами) виконували 
функцій сексотів, доносителів, катів. Саме завдяки деморалізації 
значної частини соціуму система масових репресій стала справді 
всеосяжною. 

На істотну трансформацію традиційних уявлень про відмінності 
між «російським» містом та «українським» селом, що відбулася у 
контексті післявоєнних змін у національному складі населення, 
звертає увагу Я. Грицак. У цих відмінностей з’явилася виразна 
географічна складова. Якщо на Сході України міста продовжували 
лишатися «російськими» – якщо не у кількісному, то хоча б у куль�
турному відношенні – то у Західній і Центральній Україні пере�
важаючим став український компонент. Спричинив ці зміни насам�
перед масовий наплив у зруйновані війною міста селян, у тому числі 
значною мірою – із Західної України. Цей наплив швидко ком�
пенсував воєнні та повоєнні втрати міського населення. «Вперше за 
всю історію новітнього часу українці здобули перевагу у двох 
найбільших і найважливіших з політичної точки зору містах 
Центральної і Західної України – у Києві, всеукраїнській столиці, та у 
Львові, столиці українського П’ємонту». Поняттям «національний 
каталіз» Грицак позначав двосторонній вплив, який справляли одна 
на одну обидві частини України. Однак якщо індустріалізація 
Західної України може розглядатися як позитивний наслідок «радя�
нізації», то колективізацію у цьому регіоні радянській владі дово�
дилося проводити за вже перевіреною схемою – «головним методом 
«переконання» було грубе насильство»85. 

—————— 
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Упродовж всього цього часу тривав пошук різних моделей 
утворення замість колгоспів і радгоспів ефективних сільськогос�
подарських об’єднань. Створювалися товариства з обмеженою від�
повідальністю, приватні підприємства, фермерські господарства, 
сільськогосподарські кооперативи, акціонерні товариства тощо. 
Проте ні колективні сільськогосподарські підприємства (КСП), ні 
спілки селян не стали у своїй масі ефективними формами госпо�
дарювання на землі. Земельна реформа виявилася не забезпеченою 
ні у фінансовому, ні у кадровому, ні в організаційному відношенні.  
У гостру соціальну проблему перетворилося паювання землі. 

Фахівці�аграрії розглядають пострадянську аграрну політику в 
Україні як політику втрачених можливостей, невиправданих дер�
жавних обіцянок і очікувань селян, їх глибоких розчарувань. 
Україна по суті втратила надійні джерела ресурсозабезпечення сіль�
ського господарства, що створює серйозні загрози для усієї агро�
продовольчої сфери. 

Враховуючи складний комплекс різноспрямованих геополітич�
них, культурних, релігійних та інших впливів, можемо конста�
тувати: в ареалах прикордоння майже завжди існує живильний 
грунт для консолідації навколо цілей, які даний соціум вважає 
значимими для себе. Але не меншою мірою і для групоцентризму, 
корпоративізму, радикальних націоналістичних настроїв. Тут гост�
ріше, ніж деінде, може проявлятися підміна патріотизму націо�
нальною нетерпимістю: з категорії «своїх» часто виключаються не 
тільки носії протилежних ідеологічних поглядів, але й ті, для кого 
етнічна ідентичність не є головною в системі пріоритетів. На цій 
основі виразною свідомісною домінантою нерідко стає побутовий 
культурно�психологічний нарцисизм, аж до проявів шовінізму. 
Особлива небезпека створюється при цьому тим, що «чужими» у 
першу чергу оголошуються новоприбульці – мігранти, «гастарбай�
тери» і т.ін., а апелює цей різновид націоналізму до найменш 
розвинутих прошарків суспільства.  

Особливістю транскордонних соціумів є домінування у громадян 
відчуття недостатньої захищеності від «примх долі». Багато хто 
обирає в такій ситуації стратегію виживання зі зниженою атри�
буцією відповідальності. Дезадаптація значних груп населення 
здатна сприяти активізації тих, хто намагається використати цю 
ситуацію у своїх особистих, фактично асоціальних, цілях. Йдеться 
насамперед про криміналітет, наркоділків, торгівців «живим това�
ром», активність яких у пограничних ареалах зазвичай вища, ніж на 
решті території. Якщо на це накладаються  кризові явища, пов’язані 
із викликами глобалізації, неефективністю дій влади тощо, зростає 
ризик руйнування зв’язків як по вертикалі (людина – суспільство – 
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влада), так і по горизонталі (у міжособистісних відносинах). У таких 
умовах частішають прояви побутової, зокрема молодіжної, злочин�
ності, девіантної поведінки, ксенофобії.  

Говорячи у цьому зв’язку про кримську ідентичність, не можна 
обійти увагою той факт, що її тривале і вправне підживлювання з 
боку РФ утворило там густу концентрацію проросійських настроїв. 
Дослідженнями Центру О. Разумкова ще у 2009 р. переконливо 
доведено, що ідеї «русской исконности» в Криму дістали поширення 
не лише завдяки демографічному переважанню російської етнічної 
спільноти на півострові. Майже 74% кримчан – етнічних українців – 
схильні були вважати себе представниками єдиної з росіянами 
етнокультурної спільноти, об’єднавчою ідеологемою якої стали вер�
сії «русского мира»86. Не в останню чергу внаслідок саме такої роз�
становки сил кримська автономія опинилася у стані своєрідного 
розколу – три етнічні спільноти демонстрували різні устремління, 
аж до вибору зовнішньополітичних пріоритетів. 

Продуктивним в якості такої широкої пояснювальної парадигми 
виявився концепт лімінальності (від limen – поріг), зручний для 
характеристики нерівноважних станів систем, що знаходяться «на 
порозі» непередбачуваних змін. Лімінальність у її просторовому 
вимірі – це і є перебування у просторі «між» певними полюсами 
тяжіння з притаманними йому ознаками незавершеності, перехід�
ності, невизначеності. У цей контекст легко вписуються проблеми, 
що виникають на порубіжжях, насамперед пов’язані з наростанням 
явищ маргінальності, неконтрольованості міграційних потоків, 
девальвації концепцій мультикультуралізму тощо. Територіальність 
як така набуває нових смислів, а рубіжність стає пояснювальним 
концептом у тих далеко не поодиноких випадках, коли кордони й 
межі виявляються розмитими. 

Фахівці�політологи відводять інтегративній концепції ліміналь�
ності роль нової парадигми політичного пізнання, коли теорія ви�
никає не просто у міждисциплінарному просторі, а на кордоні 
політичної теорії, у дискурсивній практиці протиставлень. Потребу 
в новій категорії вони пояснюють появою перехідних станів, по�
роджуваних новою соціальною реальністю – явищами культурної 
гібридності, активізацією міграцій, розмаїттям пограничних станів. 
Констатується своєрідна експансія лімінальності – у такому аспекті 
досліджуються вже не окремі, відносно обмежені зони, а «цілі 
простори життя сучасної людини, зануреної в ситуацію нерозріз�
нення віртуального й реального, свободи й залежності, прав і 

—————— 
86 Кримський соціум: лінії поділу та перспективи консолідації // Національна без-

пека та оборона. – 2009. – № 5. – С. 4. 
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безправ’я, вигадок і дійсності, влади й безвладдя, порядку й хаосу, 
цінностей і нігілізму»87. 

У світовій політиці багато країн використовують прийоми «м’якої 
сили» і різних зовнішньополітичних хитрощів, щоб домогтися тих 
чи інших вигідних для себе рішень. Однак, у баченні української 
публіцистики на берегах Босфору зав’язується гордіїв вузол. Росія – 
основний спонсор сепаратистських рухів по всьому світу. Росія 
давно й відкрито оголосила НАТО ворогом номер один, обвину�
вачуючи «агресивний блок» у всіх смертних гріхах, включаючи 
наміри «втягти у свою орбіту Україну і захопити Крим», щоб за�
безпечити собі військову перевагу над РФ. «Росія протиставляє 
«євразійство» власного напівфашистського розливу європейській 
цивілізації, намагаючись створити політичні, економічні та вій�
ськові союзи, що протистоять ЄС та НАТО»88. 

У баченні В. Чепурка та В. Піддубного, українська геополітична 
стратегія характеризується двома головними парадигмами – євра�
зійською та євроатлантичною. Це зумовлено специфікою соціаль�
ного топосу України, її місцезнаходженням географічно в центрі 
Європи (територіально тяжіючи до Сходу), водночас з арканом 
радянського минулого, яке уособлює його спадкоємиця – Росія. Але 
за реальним становищем сьогодення Україна виступає об’єктом 
інтересів провідних геополітичних гравців, насамперед Європей�
ського Союзу, Росії, США. Отже, маємо певну амбівалентність, 
пов’язану з цивілізаційним вибором. Вона полягає в тому, що 
Європейський Союз і СРСР для багатьох українців – два реальних 
комфортних ареали: перший – у майбутньому, другий – у мину�
лому89. За М. Шульгою, за цими процесами культурної самоіденти�
фікації стоять глибинні пласти, цінності, коди, паттерни, норми, 
взірці, символи, знаки культурно�цивілізаційної системи, які аж 
ніяк не перебувають на поверхні й не фіксуються буденною сві�
домістю. Вони глибоко укорінені й змінюються за своєю логікою і 
своїми законами протягом триваючого історичного часу. Вони не 
підвладні ніяким активістам, і навіть їх об’єднанням90. 

—————— 
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Попри безліч складностей і ризиків етнополітологи мають усві�
домити очевидну істину: лише історія підвищення рівня соціо�
нормативної культури громадян здатна створити політичний клімат 
для вивчення соціальності. Єдиний шлях до формування у сус�
пільстві атмосфери «поліфонування» і співтворчості, своєрідної 
«креатосфери» – це відкритий діалог і полілог усіх суб’єктів політики. 
Резерв взємопорозуміння – у прагматиці, і тому так важливо 
«реабілітувати» саме поняття компромісу, очистивши його як від 
ярликів, нав’язаних політикою («безпринципне угодовство»), так і 
надмірного моралізаторства («зрада ідеалам»). Отже, є необхідність 
як теоретичної розробки орієнтації на компроміс у політичній етиці, 
так і моделювання технологій і механізмів компромісів у політич�
ному менеджменті91. 

Зрозуміло, що універсальну шкалу вимірів застосовувати за умов 
«гібридної війни» не варто до усіх пограничних соціумів. Але кожний 
суспільний феномен на перетині цивілізаційних чи культурних меж 
має власну логіку розвитку, обтяжену додатковим потенціалом 
конфліктності. Територіальна ідентичність на пограниччі більшою 
мірою, ніж у центральних регіонах, функціонує як мірило лояль�
ності. Особливістю специфіки регіонів є притаманна їм внутрішня 
неоднорідність, інтенсивна взаємодія різних міграційних потоків, 
складність етноконфесійних проблем. До них цілком застосовним є 
уведений Дж.Коулменом термін «асиметричних суспільств»92. 

У цьому плані Україна повністю інтегрована до загальноєвро�
пейських процесів. Відомий британський дослідник національних 
процесів Ентоні Сміт у своїй класичній роботі «Нації та націоналізм у 
глобальну епоху» (англійське видання 1995 р.) зауважив: наплив 
великої кількості іммігрантів, гастарбайтерів, біженців не можна 
описувати простими, порівняно однорідними категоріями. При 
цьому зміни в національній ідентичності примусили національні 
держави переозначити деякі зі своїх ролей і функцій; вони не 
призвели до скорочення їхніх розмірів і повноважень. «Із соціо�
логічного погляду, спектр національних держав чималий… Поміж 
ними міститься багато національних держав із панівним етнічним 
ядром, але з однією чи й більше значними етнічними або націо�
нальними меншинами». 

Як вважають І. Гринів та М. Чех, після трьох років такого «пере�
означення» післяреволюційна Україна швидкими темпами набли�
жається до моделі національної держави з домінуючим етнічним 

—————— 
91 Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні. – 
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ядром української нації. Вона стає державою однонаціонального 
типу, але двомовною, зі значним відсотком представників інших 
етносів, та поліконфесійною. Парадокс при цьому виявляється в 
потребі все робити одночасно: 1) вистояти у війні з Росією, еле�
ментом якої є «змагання ідентичностей»; 2) глибоко перебудувати/ 
реформувати державу; 3)декомунізувати статус української куль�
тури, її мовну ситуацію, а також радикально змінити ситуацію в 
інформаційному та медійному просторі. І все це робити, дотриму�
ючись основних прав і свобод громадянина. Завдання справді 
титанічне і без права на помилку. «Сьогодні основна проблема в 
Україні – відповідь на запитання, як державі зберегти розмаїття та 
плюралізм і водночас регулювати державний механізм у такий 
спосіб, щоб суспільство не перетворилося на поле бою всіх з усіма… 
Головне – щоб у всьому зберігати поміркованість, розум і не 
форсувати процесів. «Українським українцям» час звикнути з тим, 
що вони – переважна більшість у державі і тому несуть за неї 
особливу відповідальність. Українство розмаїте і плюралістичне, і це 
його велика сила»93. 

Важливо розуміти, як показали В. Смолій, С. Кульчицький та 
Л. Якубова, що в стані кризи перебуває не лише українська націо�
нальна свідомість. У фазі кризи й активної трансформації пере�
бувають також регіональні свідомості: донбаська – як віддзерка�
лення пролетарської свідомості, що деградує і маргіналізується під 
дією індустріалізації Донбасу, і кримська – як віддзеркалення ро�
сійського неоімперського міфу, що так само внаслідок своєї архаїч�
ності не вписується в систему координат відкритого світу. Яким 
способом час розставить всі крапки над «і» в цій незрозумілій його 
нинішнім мешканцям ситуації, стане ясно невдовзі94. Але без уваж�
ного вивчення ідентичності українсько�російського порубіжжя як 
маркера, який актуалізує цей унікальний простір, вірну стратегію 
знайти буде проблематично. 

 
 

 

 

 

—————— 
93 Гринів І., Чех М. Національне питання: Україна як Європа // Дзеркало тижня. – 

2017. – 17 червня. 
94 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-

політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, 
перспективи. – С. 591. 



Розділ 1. Пограниччя як соціокультурна реальність і джерело підвищеної ризикогенності 79 

 

3. Специфіêа порóбіжної ідентичності:  
теоретичні êонстрóêти і сóчасні виêлиêи 

 
 
Створювані в ході історичного розвитку обабіч кордонів пере�

хідні зони є, як правило, джерелом самовідтворюваної амбіва�
лентності, яка може довго не проявляти себе у полі конфліктності, 
але може й миттєво активізуватися під впливом зовнішніх втручань 
чи інших чинників. Певні складності утворює змішаний склад 
населення, схильність до різних типів господарювання, торгово�
посередницьких традицій, відмінність ціннісних орієнтацій. Будь�
який політичний тиск за цих умов здатен запустити механізм 
протистоянь. А той факт, що значна частина населення у зонах 
погранич має або «гібридну», або налаштовану на суперництво 
ідентичність, доволі часто утворює вибухонебезпечну суміш цін�
ностей і поведінкових стереотипів. Особливо складна ситуація ви�
никає там, де кордони між певними ареалами або проводилися 
довільно, або вже були об’єктами конфліктів.  

Мозаїка пам’яттєвих гетеротопій, за А. Киридон, це доволі не�
усталена й суперечлива царина знань, що має певний академічний 
статус, плутаний категоріальний апарат, нечітко окреслене пред�
метне поле. У нещодавно виданій монографії «Гетеротопії пам’яті: 
теоретико�методологічні проблеми студій пам’яті» автором репре�
зентовано концепт загадкових гетерогенних просторів, наділених 
множинністю змістів, при цьому, залежно від контенту, образи/ 
події безперервно змінюються – перекодовуються, переформато�
вуються, транслюються, тиражуються. Людська пам’ять влашто�
вана подібно до гіпертексту: вона нелінійна, фрагментарна і до�
вільна у виборі маршрутів спогадів. В одному просторі може 
міститися кілька окремих і, здавалося б, непоєднуваних чи несу�
місних місць; принцип переходу передбачає систему проходів і 
бар’єрів, яка їх ізолює і одночасно робить проникними. «Водночас 
ми свідомі того, що поняття гетеротопій доволі розпливчасте та 
нечітке». 

Поняття гетеротопій, запропоноване М. Фуко для позначення 
«інших просторів», послужило теоретичним конструктом для су�
часних уявлень про простір як сукупність пересічних місць і 
пов’язаних з ними ідентитетів. Гетеротопія – це не конкретна 
просторова одиниця, це «місце без місця, що живе саме по собі, що 
замкнене саме в собі». Точки місця чи пункту призначення стають 
частиною нашого життя завдяки руху; вони – транзитні станції. 
Гетеротопії постають чимось неявним насправді, а з іншого – 
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чимось нереальним, ілюзорним. Сучасні студії пам’яті характери�
зуються різнорідними підходами, лінгвістичними відмінностями, 
методологічними розходженнями. Їх дослідження потребує враху�
вання сутності складних відносин між об’єктами – колективною 
пам’яттю, істориком�дослідником, що дошукується прихованих у 
ній таємниць, і споживачем відповідної інформації. У цьому три�
кутнику «перша скрипка» – в руках історика95. 

У баченні Ю. Вовкодав, за останні три роки наше суспільство 
істотно змінилося. Неоголошена війна брутально розірвала укра�
їнський соціум на дві частини: тих, хто живе не переймаючись 
подіями на Сході країни, і тих, хто брав чи бере в них безпосередню 
участь. Адже на війні вони стали зовсім іншими людьми – і 
психологічно, і фізично. Перебування в зоні бойових дій – це по�
стійна загроза життю. Сприяє цьому руйнівному процесу хронічний 
брак позитивних емоцій, людської чуйності й розуміння. Наші 
ветерани інші, і ця іншість – у їх поглядах, сумних і зосереджених, 
суворих і відсторонених. Але пам’ятаймо: саме вони є потужною 
рушійною силою в боротьбі за гідність і справедливість у нашій 
країні96. 

Зрештою збройне протистояння на Донбасі, спровоковане, а 
потім і неймовірно ускладнене прямим втручанням у конфлікт 
Російської Федерації, вилилося у трагедію «взаємоневизнання» з 
величезною кількістю жертв, зламаних людських доль, сотнями 
тисяч вимушених переселенців, руйнуванням промислової інфра�
структури, екосистем, закладів соціального захисту, системи освіти 
тощо. Попри риторику примирення, сторони конфлікту поки що не 
налаштовані на припинення протистояння. А тим часом воно дедалі 
глибше втягує країну у вир невизначеності, паралізує украй по�
трібні реформи, збільшує соціальне відчуження значної частини 
громадян від влади. На жаль, на старті четвертої промислової 
революції Україна грузне в болоті економічної стагнації, політичних 
чвар, демагогії щодо реформ за цілковитої відсутності ефективних 
системних стратегічних дій. «Наші культура, ментальність, нефор�
мальні традиції, розумові звички та життєві стратегії – це найваж�
ливіші фактори, які визначають, чи залишиться Україна бідною 
сировинною колонією з дешевою робочою силою і тенденцією до 
перетворення на націю емігрантів або ж стане великою розвиненою 
країною, що продемонструє економічне диво»97. 
—————— 

95 Киридон А. Гетеротопії пам’яті: теоретико-методологічні проблеми студій 
пам’яті. – С. 5-9, 25, 53. 

96 Вовкодав Ю. Інші // Дзеркало тижня. – 2017. – 20 травня. 
97 Унковська Т. Нова економічна стратегія для України // Дзеркало тижня. – 2017. – 

25 лютого. 
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Події кінця 2013 – початку 2014 рр. засвідчили, що поляризація 
українського суспільства не так відволікала увагу від нереалізованих 
реформ в Україні, корупції, соціальної нерівності та несправед�
ливості, як створювала нові лінії потенційних загроз. Головними 
рисами політичного життя країни лишаються наявність гострих 
політичних конфліктів, гучних скандалів і звинувачень, послаб�
лення парламентської коаліції, неналежна підтримка, а часом 
навіть конфронтація зі сформованим нею ж урядом. Непримиренна 
боротьба між великим бізнесом і владою за принципом «переможець 
отримує все» несе низку потенційних загроз98. 

Хоч як би ми прагнули індивідуалізму, вважає А. Сухорукова, 
людина – істота соціально залежна. Корінь багатьох проблем, які 
виникають у стосунках, полягає у потребі у визнанні, належності, 
прив’язаності, довіри, контакту. «Не забувайте, взаємини – це від�
повідальність двох… У прив’язаності формується відчуття безпеки й 
таке відчуття, як «я не один». Насамперед необхідно розібратися з 
власними пріоритетами і потребами. Інша людина має право на 
особистісний простір, як і ви»99. У баченні О. Покальчука, ми поки 
що перебуваємо в процесі звикання, «попереднього зводу». Мало на 
якому місці з двох можливих, жертви чи вбивці, доведеться опини�
тися. Механізм оборонної агресії «вмонтований» у мозок людини і 
покликаний охороняти її життєво важливі інтереси від загроз. 
Відбувається не так ескалація насильства, як загальне роздрату�
вання. Реальна причина, яка знижує бар’єр – це слабкість держави. 
Війна, на жаль, жодним чином не змінила структуру національної 
безпеки в Україні. Який найпростіший прийом можна вжити, аби 
людина не зробила фатального пострілу? Треба переключити увагу 
на щось важливіше100. Роздратування, навіть у найгострішій його 
фазі, констатує О. Покальчук, – це симптом реактивного психозу. 
Українці хронічно не довіряють жодній владі, переходячи від ша�
леної критики аж до «нездійснення мрій». А це означає, що полі�
тична нація повинна водночас поєднати в собі консерватизм і 
революційність, та ще й узяти на себе відповідальність101. 

Кожна людина, котра спокуситься на революційну парадигму, 
неминуче зіштовхується з проблемою «хороших» і «поганих» асо�
ціацій. Сторона�переможниця традиційно героїзує своїх і демонізує 

—————— 
98 Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження. Аналі-

тична доповідь Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса 
НАН України. – К., 2016. – С. 123. 

99 Сухорукова А. У стосунках. Правила спільного проживання // Дзеркало тижня. – 
2017. – 10 червня. 

100 Покальчук О. Попередній звід // Там само. 
101 Покальчук О. Роздратування // Дзеркало тижня. – 2017. – 25 лютого. 
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противників, а якщо приходить контрреволюція, то полярність 
оцінок змінюється. Оцінки стають архетипами, терміни – ембле�
мами або стигмами. Типовий результат увічнює нетерпиму мен�
тальність на кшталт «ми – вони» – параноїдальна точка зору на світ 
поза культом і обмежені, маніпулятивні взаємодії з тими, хто до 
культу не входить. При цьому у жертв розвивається «синдром 
заручника», в якому вони повністю схвалюють і відстоюють свій 
статус. Після приблизно трьох років участі наслідки для психіки 
стають дедалі більш необоротними. «Совок» – член тоталітарної 
секти «СРСР», яка втрачає свій вплив. «Совок» ратує за цей особ�
ливий тип організації, для якої характерні авторитарні методи 
правління, обмеження прав людини, лоботомія культури. І це слово 
без лапок обертається або горем і лихом, або успіхом, кар’єрою та 
прибутком. «Ватник» – це персонаж, який не дотягує до шизофренії 
«русскомирца» через вроджене убозство й набуту малограмотність. 
Він втрачає можливість орієнтуватися в будь�яких системах життє�
вих цінностей, окрім пенсійних102. 

За В. Бурлачуком, українське суспільство дає приклад того, як у 
суспільній свідомості можуть легко уживатися, за винятком випад�
ків явної суперечності одне одному, протилежні ідеологічні поняття. 
Навіть можуть утворюватися аморфні, важко верифіковані конгло�
мерати, що поєднують у собі різні періоди соціальної історії в житті 
кожного громадянина України. Закритість культури – прямий вираз 
нетерпимості до зовнішніх впливів, які особливо посилилися  
в результаті військового конфлікту з Росією103. За твердженням 
О. Шульги, характеризуючи український соціум як «безвідповідаль�
ний», а суспільство як «патерналістське», варто додати, що воно є 
одночасно і «суспільством недовіри» та «пасивним суспільством».  
У результаті до постульованих демократичних перетворень після 
Євромайдану та цілої низки драматичних подій виявилася не гото�
вою ані політична еліта (явище, що загалом не стало несподі�
ванкою), ані більшість українського суспільства104. Таким чином, у 
стані системної турбулентності, економічної рецесії і військових дій 
на Донбасі невисокі показники соціальної довіри цілком пояснювані 
та передбачувані. 

Стара банальна думка про те, що на війні немає переможців, 
відчув на собі публіцист і письменник Стас Асєєв (С. Васін). Донець�
кий блогер намагається знайти відповідь на жорсткі питання: «Чому 
—————— 

102 Покальчук О. Не будіть сову! // Дзеркало тижня. – 2017. – 22 квітня. 
103 Бурлачук В. Динаміка відкритості та закритості в українському суспільстві // 

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Вип. 3(17). – С. 100-102. 
104 Шульга О. Формування політичної демократичної свідомості в контексті зміни 

символічних універсумів в Україні // Там само. – С. 110-111. 
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держава так легко й скоро відмовляється від тих, кого вважає 
своїми… Уявімо собі неможливе: українська влада прямо зараз 
повертається в окупований Донбас – і ми отримаємо ще більшу 
проблему, ніж сам окупант. Ніхто – ні влада, ні населення вільних 
територій, ні місцеві з проросійських – не готові до такої зустрічі». 
Простуючи макіївськими вулицями, Асєєв вкотре переконався, що 
України тут немає. «Важко собі уявити, щоби хтось тут одягнув 
вишиванку, або заспівав український гімн. Серед цих бетонних стін, 
колючих дротів автобаз, шахтних стволів і покритою чорною кіп�
тявою снігу… Хто ж, зрештою, спускає курок?»105. Це відверті роз�
думи блогера хвилюють і бентежать, і ще раз дають нагоду пере�
свідчитися у тому, що відповідальність за цивілізаційний вибір 
повинні брати на себе не лише уряд, політики, державні й гро�
мадські діячі, а й більшість громадян.  

За таких умов саме від соціогуманітаристики суспільство очікує 
чітких відповідей на запитання – як і чому конфлікти інтересів і 
цінностей, навіть не вступивши у стадію суспільного діалогу, 
швидко переростають всі мислимі цивілізаційні рамки і перетво�
рюються на апофеоз тероризму і кримінальних «розборок». І го�
ловне: чи існує кореляція між наростанням загроз і можливостями їх 
наукового осмислення? 

Кримчанин М. Кузьмін ще 2006 р. зауважив, що ідентичнісна 
самоідентифікація ускладнюється, коли «починається історія з гео�
графією». Національній державі легше «винаходити традицію», вико�
ристовуючи і історичні, і географічні міфи для створення пантеону 
священних предків і священних рубежів. Коли ж йдеться про 
регіональну ідентичність, то конструювання «уявних співтовариств» 
може приховувати в собі небезпеку для державних інститутів. 
Ідентичність тут задає параметри не стільки регіонального єднання, 
скільки регіонального розмежування, і отже, містить цілий набір 
ризиків для політичної стабільності і навіть цілісності держави. 
Конструювання регіонів як значущих структурних елементів соці�
ального й політичного простору потребує власної міфології, але вона 
зазвичай «шкутильгає»106. 

Отже, констатував тоді ж Б. Попов, картина регіональної дифе�
ренціації України вельми неоднозначна. Структуроутворюючим 
елементом для всього Південного Сходу України є його належність 
до індустріальної культури. Матриця індустріальної культури само�

—————— 
105 Рахманін С. Земля Стаса // Дзеркало тижня. – 2017. – 10 червня. 
106 Кузьмин Н.Н. Воображая регион: анализ возможных оснований региональной 

идентичности // Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення та майбутнє. – 
Луганськ, 2006. – С. 149-156. 
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відтворювала себе в усіх сферах суспільної життєдіяльності і базу�
валася, зокрема, в Донбасі, на бездумному копіюванні наявних 
шаблонів. Але саме це самовідтворення виявилося згубним для 
партноменклатурної еліти, яка програла ідейну боротьбу з націо�
нально мислячими гуманітаріями Галичини. Саме під потужним 
тиском останніх радянська еліта почала схилятися до ідеї «само�
стійності», сподіваючись у такий спосіб обміняти владу на власність. 
Але в рамках постіндустріалізації колись потужна архетипова 
програма індустріалізму виявилася жалюгідною і програшною. 
Зайнята апаратними іграми індустріальна еліта, допущена до влади 
за другого строку президентства Л. Кучми, не висунула ніякої ані 
позитивної загальнонаціональної програми, ані скільки�небудь при�
вабливої ідеї для Південного Сходу. Регіональна стратегія, базована 
на ідеї справедливого перерозподілу ресурсів, виявилася безперс�
пективною. Адже «успішна стратегія регіонального розвитку повин�
на базуватися вже на постіндустріальній, постмодерністській логіці, 
пов’язаній з гуманітаризацією мислення, використанням інформа�
ційних, комунікаційних технологій»107. 

Усталення негативних гетеростереотипів – неминучий наслідок 
збройних протистоянь. Специфічність Донбасу полягала, однак, у 
тому, що розмитим виявився і автостереотип – росіяни та українці 
опинилися по різні боки барикад. Вододіл тут спочатку проходив 
між світосприйманням урбанізованого міста й традиціоналістського 
села: у світогляді аграрія будь�який бізнес, пов’язаний зі сферою 
послуг, уже виступає як ознака вторинності й непотрібності. 
Латентна напруга виходить назовні, коли руйнується звична сис�
тема розподілу, базована на державному патерналізмі, а на пер�
шому плані з’являється підприємливість з кримінальним підтекс�
том. Після розпаду СРСР новопосталий титульний етнос сприйняв 
легітимацію української держави як акт справедливості. Що ж до 
росіян, які втратили привілейований статус, то будь�які погіршення 
власного стану вони сприймали як своєрідний наступ на свої права. 

У пошуку відповідей на запитання «Чому Донбас? Чому Крим?» 
механізм співвідношення причин і наслідків був складнішим, вва�
жає С. Єкельчик. «Донбаський істеблішмент і російські медіа довгий 
час пропонували населенню версію про «етнічну» природу укра�
їнської політичної географії, пов’язуючи громадське суспільство та 
демократію з українським націоналізмом, натомість захист росій�
ської культури – радше з підтримкою патерналістської держави, 
аніж із громадськими правами». Такі смислові зв’язки закріпилися в 

—————— 
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політичній масовій культурі по обидва боки конфлікту. Янукович та 
олігархи використовували риторику захисту російської культури на 
Східній Україні з суто прагматичною метою: зберегти і легіти�
мізувати свою владу. Втім, це також була частина широкого пост�
імперського дискурсу, що належить путінській Росії. Коли революція 
Євромайдану знесла режим Януковича, російські шовіністи пере�
брали готові гасла. Імперські націоналісти ринулися на Донбас, аби 
боротися за ідею відновлення Великої Росії. Російська держава, яка 
щойно анексувала Крим, пізніше ще відвертіше озброювала міс�
цевих сепаратистів108. 

У регіоні Південної України ця стратегія мала свої особливості – 
економіка тут тісніше, ніж в інших регіонах, була прив’язана  
до політики, а урбанізація – до створення потужного військово�
промислового комплексу. Комуністичній партії вдалося поставити 
під свій жорсткий контроль усю сферу виробництва і суспільного 
життя. Водночас вона виявилася неспроможною забезпечити бодай 
мінімальну відповідність високих темпів індустріалізації і модер�
нізації соціальної сфери. Наслідком стала неможливість організо�
вувати виробничу діяльність без розгалуженої системи примусу і 
масових репресивних заходів. Для жителів міста, не пов’язаних із 
альтернативними джерелами задоволення своїх потреб, це означало 
цілковиту залежність від «давальницької» системи нормованого 
розподілу, а для значної їх частини – напівголодне існування і 
відсутність людських побутових умов. Політика цілеспрямованого 
розколу суспільства за класовою ознакою й мілітаризація масової 
свідомості мали своїм наслідком виразну соціальну асиметрію, 
конфлікт інтересів, примітивні уявлення про соціальну справед�
ливість.  

У цьому контексті традиційні параметри регіонального аналізу 
(за формулою «центр�периферійних відносин») дедалі частіше став�
ляться під сумнів. Поняття «периферійність центрів» і «централь�
ність периферій», уведені під час дискусій на шпальтах казанського 
часопису «Ab Imperio», відбивають складну динаміку понятійних 
транссловацій під впливом зміни ролей у зв’язці «центр�периферія». 
Помітній корекції піддається популярне донедавна поняття «фрон�
тиру»; дедалі частіше в ролі його замінника виступає термін «пору�
біжжя». У зв’язку із гібридною війною на Донбасі «друге дихання» 
з’явилося у введеного І. Валлерстайном поняття «напівпериферія». 

—————— 
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На наш погляд, воно цілком придатне для дослідження специфіки 
Донбасу109.  

Як уже зазначалося, продуктивною у методологічному відно�
шенні для аналізу специфічності південного регіону може бути за�
пропонована одеським дослідником В. Дергачовим теорія рубіжної 
комунікативності. Її смислове навантаження полягає у окресленні 
«географічного розуму» для прояснення співвідношення глобаль�
них/регіональних/локальних проблем і підходів у багатомірному 
комунікативному просторі – насамперед через вивчення тих «крайо�
вих» і «граничних» процесів у природі і суспільстві, які вирізняються 
високою енергетикою. При цьому він виходить із гегелівського 
розуміння меж (границь) як таких, що пронизують усе суспільне 
буття.  

У баченні В. Дергачова концепція «двох Україн», тобто двох век�
торів – європейського і проросійського – її зовнішньої політики, є 
спрощеною і тому помилковою. Ситуація, констатував він у 2006 р., 
виявилася значно складнішою. З поля зору випав ще один вектор – 
середземноморський, або південний – а це Чорне море, морський 
флот. Україна – це «південна підчеревина», і сенс «помаранчевої 
революції» полягав у тому, щоб зробити її регіональною державою на 
противагу Росії. Але цей шанс Україна втратила. Безпрецедентний 
обсяг падіння ВВП в Україні висуває на перші ролі в регіоні, при�
наймні в очах ЄС, Румунію. «А це, по суті, хрест на претензіях 
України, у тому числі й Одеської групи портів, яка була найбільшим 
портовим комплексом Східної Європи». Цю ситуацію аналітик вва�
жав небезпечною і попереджав, зокрема, Росію, що «для збереження 
миру в регіоні… потрібна цілісна Україна, інакше все закінчиться 
плачевно і для сусідніх країн»110. 

Оскільки запобігти розвитку подій за таким невтішним сцена�
рієм не вдалося, надзвичайно важливо бодай сьогодні переглянути в 
ключі нового бачення рубіжності всі звичні моделі центру�пери�
ферії, включення�виключення, лімінальності, структур іншування 
та репрезентування відмінностей. Цікаві міркування щодо ризиків 
межовості і пристосування до явищ розколу знаходимо у працях 
тернопільських науковців М. та Л. Алексієвців та М. Юрія. Межові 
цивілізації, до числа яких належить Україна, розглядаються ними 
як самостійний стійкий історичний тип з незавершеністю синтезу 
як його постійною рисою. «Ці цивілізації характеризуються зіткнен�
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ням якісно різних полюсів цивілізаційного розвитку, тим самим 
вони є фактором історичної турбулентності, цивілізаційними вира�
ми, що викликають постійне збурення, причому в найрізноманітних 
сферах, починаючи від економіки й закінчуючи психологією». 
Аналіз такого розколотого суспільства, доводять вони, вимагає 
іншого специфічного рівня абстракції – з врахуванням як своєрідної 
цивілізаційної самотності, так і «невротизації» соціального типу, а 
також примхливого поєднання протилежних елементів лібералізму 
та традиціоналізму. Україна є проміжною цивілізацією, через душу і 
тіло якої розкол пройшов разом з державністю та прийняттям 
християнства. Утворився своєрідний гібрид, особливість якого поля�
гає, однак, у тому, що розколоті частини суспільства прагнуть не 
довести розкол до логічно можливої крайньої форми, зберегти 
інтеграцію суспільства (хоча така штучно збережувана єдність має 
ознаки патологічного характеру і несе небезпеку постійної дезор�
ганізації). Нездатність до синтезу якоюсь мірою компенсується 
симбіозом. Але розкол за таких умов набуває особливо важкого, 
затяжного плину, стає «хронічною хворобою» суспільства.  

Цивілізаційна межовість означає «розхитаність» поведінкового 
стереотипу, нерідко породжує синдром «блудного сина», неукорі�
неність, своєрідну ностальгію за чужими культурними образами, 
схильність до наслідування. «Специфіка розколу не в самому факті 
політичного конфлікту, а в тому, що в Україні ця боротьба приховує 
за собою боротьбу навколо існування державності, боротьбу дер�
жавності та додержавної стихії… Розкол постійно відновлюється, 
якщо розколотою виявляється особистість… Гібридний ідеал дає 
можливість сакральній владі змінювати інтерпретацію добра і зла та 
у певних межах маніпулювати масовою поведінкою»111. 

За цих умов поняття межі неймовірно розширюється, а простір 
стає динамічним, наповненим рухом. Якщо у Ф. Броделя ішлося 
переважно про політичні, економічні, цивілізаційні кордони, то 
В. Вжосек уже веде мову про межі культурних практик, межі дифузії, 
межі соціоісторичних явищ112. Дедалі частіше говорять навіть про 
своєрідну глобальну пограничну ситуацію – як точку біфуркації, яка 
характеризується роздвоєнням визначеності і здатна провокувати 
стратегічну нестабільність. Альтернативні вектори руху стають 
непередбачуваними113. 

—————— 
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Втрата відчуття соціальної захищеності, як правило, прояв�
ляється у викривлених самоідентифікаціях. У баченні Ю. Шайго�
родського, ще один міф, який значно втратив потужну міць власної 
конструкції і вплинув на розвиток політичних подій – це міф про 
сформовану партійну систему, яка спроможна делегувати своїх 
представників до управління державою. Міфічна партійна система, 
а точніше, велика «безсистемна» кількість політичних партій, не 
стала уособленням суспільних інтересів чи інтересів окремих верств 
населення. Захищаючи інтереси певних бізнес�структур щодо пере�
розподілу власності та економічного впливу, партійна влада по�
стійно намагається перенести бізнес�конфлікти у політичну сферу. 
Більше того, в ці конфлікти втягується все суспільство114. 

Індивід, що відчуває себе не зовсім «у ладах» з національно�
державною ідентичністю, тяжіє до «нижніх поверхів» ідентичностей – 
етнічних, локальних, релігійних. Він легше піддається впливу міфо�
логізованих ідеологічних конструкцій, шукаючи опору, як правило, 
в архаїчних уявленнях і простих рішеннях. Загострене реагування 
на минулі травми формує віктимну свідомість, інколи й реван�
шистські настрої. Багатьом мешканцям Донбасу притаманний гі�
пертрофований етнополітичний імпульс, синдром безперервного 
пошуку «своїх» і відчуження «чужих». За таких умов стають зро�
зумілими прояви агресивності, демонстративної непідконтроль�
ності, ксенофобських настроїв. 

У пояснювальних схемах варто брати до уваги й обставину, про 
яку пишуть нечасто: дієвість і цілеспрямованість використовуваних 
владою пропагандистських засобів. Механізми селекції з поділом на 
«своїх» і «ворогів народу» діяли безвідмовно. Ті, хто потрапляв у коло 
«правовірних», дорожили цим статусом і підігравали владі у її 
починаннях. Російські фахівці навіть ввели в обіг термін «владо�
популяція» для характеристики народу, який, підтримуючи владу, 
продемонстрував «небачену» жорстокість щодо себе самого115.  

Встановлена владою система тотального контролю над усіма 
можливими каналами поширення інформації і блокування нею 
навіть неформальних потоків її трансляції шляхом інформаційної 
сегрегації суспільства не тільки створили у масовій свідомості ефект 
нерозрізнення реальності й ілюзії, але й зумовили феномен «рево�
люційної екзальтації». Вдало підібрані ідеологічні штампи («нова 
людина», «світле завтра», «всесвітня комуна», «дружба народів») 
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експлуатували природне прагнення людей до єдності на основі 
гуманістичних принципів. Сформована на цій основі «радянська 
ідентичність» мала досить потужний мобілізаційний  потенціал. 

У баченні Дж. Мейса, Україна, навіть сьогодні – країна пору�
біжжя. Цивілізаційний кордон проходить не фіксованими держав�
ними кордонами, а насамперед по Збручу. Щоб стати громадянином 
світу, треба стати українцем і європейцем, пройти непростий шлях 
самоідентифікації. Починати варто сьогодні і тепер, бо завтра буде 
пізно. При цьому існує загроза впасти в безкінечну криваву лихо�
манку, яка розвіє надію людства на краще, більш цивілізоване 
завтра116. 

Загалом можна констатувати: за умов соціальної аномії, яка в 
пограничних ареалах особливо дається взнаки, ідейно�духовна 
сфера соціуму піддається неабияким випробуванням. Кримінальна 
субкультура справляє виразний вплив на молодь, що не знаходить 
застосування своїм силам і вже тому спокушається «легкими» спо�
собами збагачення. Культ грубої сили і грошей підживлює екст�
ремістські настрої, стимулює девіантні поведінкові реакції. Як пра�
вило, у таких регіонах значну суспільну підтримку здобувають 
радикали – як правого, так і лівого толку. 

Щодо поняття «націоналізм» і у сучасному світі, і в Україні, існує 
чимало забобонів, вважає С. Грабовський. Найбільший відбиток на 
розуміння сутності накладає ліволіберальний, а по суті неосталі�
ністський дискурс європейської політичної думки, який ототожнює 
поняття «нацизм» та «націоналізм». Водночас ліві ліберали і сучасні 
марксисти нерідко поблажливо ставляться до радянського кому�
нізму і його злочинів, не вбачають в комуністичній ідеології від�
чутного радикально�націоналістичного присмаку. Чинні адепти 
українського націоналізму здебільшого ототожнюють його з етно�
кратією; у такому разі все зводиться до використання термінів 
«зайди», «манкурти», «покручі», «квоти для етнічних українців» тощо. 
Націоналізм у науковому розумінні – це саме той політичний рух, 
який фіксує почуття патріотизму, і кладе його в основу ідеології і 
практики. Є дві основні форми, два крайні «ідеальні типи» – на�
ціоналізм модернізаційний, революційний чи реформаторський  
та націоналізм консервативний, антивестернізаційний. Існування 
обох цих форм об’єктивно зумовлене станом суспільства у країнах, 
що або борються за свободу, або істотно відстали у розвитку від 
передових держав, хоч і залишилися незалежними117. 

—————— 
116 Мейс Дж. Україна: матеріалізація привидів. – С. 73-76, 478, 493. 
117 Грабовський С. Яким має бути капітал? // День. – 2017. – 10-11 березня. 
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Те, що в Україні проблеми етнічності, європейськості, групових 
меж останнім часом «вибухають» у нових і несподіваних контекстах, 
хвилює польського соціолога Даріуша Вояковського, який навіть 
знайшов за потрібне доповнити друге українське видання своєї 
монографії «Ментальні кордони в Європі без кордонів» спеціальним 
розділом, присвяченим «українському виклику» 2014–2015 рр. 
Запропонувавши цікаву з методологічного погляду парадигму 
«інституалізованої рефлексійності», він вдало увів у дискурсивний 
контекст проблему дуалізму українських політичних процесів і 
відповідних ідентифікацій. Хоч науковий український дискурс дуже 
міцно закорінений у європейському мисленні, проблеми розріз�
нення понять «нація» і «народ» трактуються у ньому здебільшого у 
контексті російської традиції. Тому, констатує Вояковський, інколи 
буває «важко розпізнати, в якому моменті, апелюючи до україн�
ськості, ми апелюємо до культурного народу, політичного народу чи 
до громадянського суспільства». Утвореною у такий спосіб специ�
фічною сферою дискурсивного прикордоння він пояснює той факт, 
що реалії збройного конфлікту на Донбасі не вміщуються в інтер�
претаційні рамки ні російської, ні європейської національної пара�
дигми. Слабкою стороною української європейськості автор вважає і 
те, що «навіть за умов виразної загрози української державності 
значна частина суспільства залишається політично інертною»118. 

У вітчизняній суспільній свідомості з пограниччям пов’язується 
здебільшого стан плинності й незавершеності, а з кордоном асоці�
юється стан безпеки, нехай і відносної. В українсько�російських 
відносинах переорієнтація з умовної парадигми порубіжжя на 
парадигму кордону відбулася зі вступом російської агресії в активну 
фазу. Поляризація суспільних настроїв сягнула апогею – ті, хто 
ідентифікує себе з «українськістю», категорично відкидають цін�
нісно�нормативну систему «русского мира», і навпаки, адепти «рус�
ского мира» розглядають усе українське під кутом зору «несправж�
ності» й зомбування. Відтак не стільки концепт пограниччя, скільки 
нова «кордонна філософія» набула значення онтологічного пояс�
нювального концепту.  

Ідентичнісні поділи, за М. Рябчуком, є вкрай небезпечними, бо 
апелюють до символів та емоцій, а головне – роблять малоістотним 
(або й геть неістотним) їхнє ціннісне наповнення, підпорядковують 
їхній аксіологічний вимір – телеологічному. І тому, за цією логікою, 
терорист Бандера є «наш», бо виступав від імені і на захист «нашої» 
спільноти – байдуже якими методами. І так само, за подібною 

—————— 
118 Вояковський Д. Ментальні кордони в Європі без кордонів. – 2-ге вид. – К., 2015. – 

С. 277-290. 



Розділ 1. Пограниччя як соціокультурна реальність і джерело підвищеної ризикогенності 91 

логікою, «нашими» для іншої спільноти є Дзержинський і Ленін, 
Артьом і Суворов, попри всі ті тоталітарні й антигуманні цінності, 
які вони уособлюють119. 

Істотних модифікацій зазнають у зв’язку з цим поняття циві�
лізаційних меж і «граничних ліній». Кордони й пограниччя роз�
глядаються як суб’єкти відносин не лише в центр�периферійному 
контексті, але й у системі транснаціональних мережевих структур 
сучасного глобалізованого світу. Цей специфічний простір відчуває 
вплив з боку різних геополітичних чинників і політичних акторів, 
найчастіше за моделлю «ланцюгової реакції». Що ж до його власної, 
«суб’єктної» ролі, то вона, залежачи від здатності погранич до 
самоструктурування, під тиском сучасних реалій зазвичай має тен�
денцію до звуження можливостей. Нині ні для кого уже не є секретом 
той факт, що п’ятирічний досвід «арабської весни» 2011 р. дав 
результат, протилежний очікуваному. Якщо винести «за дужки» 
доволі обмежені демократичні здобутки Тунісу, доводиться визнати, 
що «революційні експерименти» нашого часу закінчуються хаосом 
(Сирія, Лівія). За оцінкою оглядача «Le Figaro» Ф. Желі, «на зміну 
революційній весні прийшла ісламістська зима», а рівень безпеки в 
усьому світі знизився. При цьому свого останнього слова арабський 
світ ще не сказав120. Небачена раніше проникність сучасних кор�
донів стала додатковим фактором глобальних ризиків і загроз. 

За таких умов, у баченні російського культуролога П. Гречка, 
«бінарна, центр�периферійна опозиція перетворюється, по суті, в 
опозицію владну, силову. Логіка стає політикою. Діалог аргументів 
вироджується у монолог панування й підкорення, у різновид 
ангажовано�владних відносин. «Невизначеність, детериторіалізація, 
трансгресія – це тільки деякі з тих термінів, які застосовуються для 
описання сучасних глобалізаційних процесів»121. 

Гадаємо, однак, що ані сам по собі концепт порубіжжя, що уже 
став звичним у регіональній аналітиці, ані модна формула «пост�
колоніальності», не набагато наблизять нас до розуміння усієї 
складності українсько�російських відносин на сучасному етапі. 
Значно більш продуктивними у сучасному соціальному аналізі є 
концепції фрактального дуалізму, вписані у контекст неконвен�
ційної (дискурсивної) історії. Неупереджений аналіз неспівмірних 
дискурсів створює надійний методологічний фундамент для розу�
міння «української кризи» у співвідношенні з глобальними політич�
—————— 

119 Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід /За заг. ред. 
Ю. Шаповала. – К., 2013. – С. 226. 

120 Сезон бунта // События недели: итоги и факты. – 2016. – 19 января. 
121 Гречко П.К. Пограничье как социокультурная реальность // Вопросы социальной 

теории. – 2012. – Т. VI. – C. 81-96. 
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ними процесами, з одного боку, і специфічними обставинами «сти�
кового пограниччя», з іншого. Нове обличчя сучасного регіоналізму, 
у полі якого сепаратизм набуває дедалі більшого поширення, пере�
творює світ на складну мозаїку мереж, осмислення якої мислиме 
лише на ґрунті нової наукової мови і нових методів соціального 
аналізу. Синергетичні підходи, як ніякі інші, відкривають шлях до 
осмислення просторової інваріантності як фактора впливу на 
суспільні цінності й поведінкові реалії. 

Поняттям фрактал (від лат. fractus – подрібнений) у синер�
гетиці, а віднедавна і в політології, позначають частину якоїсь 
цілісності, здатної відтворювати специфіку останньої з певним 
коефіцієнтом подібності. За О. Донченко, матрична фракталізація 
значною мірою визначає тип і характер самоорганізаційних про�
цесів у будь�якому соціумі. Потрапляючи у фрактальний простір, 
людина чи група автоматично включається в атмосферу властивої 
йому матриці смислів і правил гри. Зрештою саме відповідними 
фрактальними матрицями визначається напрям формування ідео�
логій та соціальних уявлень122.  

Стан, який вкладається в поняття «фрактальний дуалізм», ви�
никає там і тоді, де й коли люди зазнають впливу різноспрямованих 
культурно�цивілізаційних домінант чи гостро конфліктних центрів. 
На субрегіональному й локальному рівнях він найчастіше дається 
взнаки у вигляді біполярності, яка водночас повторює або імітує 
ментально�ціннісну генетику обох (або кількох) спільнот, що висту�
пають у даному контексті як взірцеві моделі.  

Як прояв фрактального дуалізму розглядає ментально�ціннісну 
генетику московської великодержавності, з одного боку, та україн�
ського етногенезу на козацькому степовому просторі, з другого, 
І. Піляєв. Постмодерній епосі, вважає він, притаманна наростаюча 
фрактальність віртуальних культурних феноменів, якими сповнена 
суспільна свідомість з її новими, прискореними формами приватно�
ціннісної скороминущості. Йдеться про міфи, архетипи, соціальні 
проекти, підвладні використанню в інформаційних війнах. 

На переконання І. Піляєва, історико�ієрархічний зріз зазначеної 
фрактальної парадигми придатний для конструктивного аналізу 
генези та розбудови української державності. Після монгольської 
навали середини ХІІІ ст., яка призвела до поділу Русі між Ордою та 
Європою, її території упродовж століть акумулювалися навколо 
гостро конфліктуючих центрів – умовно європейського та євразій�

—————— 
122 Донченко О. Інституціональні матриці як структури колективної психіки // 

Соціальна психологія. – 2008. – № 3. – С. 3-8; Її ж: Структура психіки як колективне 
несвідоме // Там само. – № 2. – С. 3-15. 
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ського. Навіть на тих короткотривалих етапах, коли вони пере�
бували у форматі єдиної держави – СРСР, фрактальна дихотомія 
простежувалася на всіх рівнях – від мікро� до субрегіонального, 
зумовлюючи цивілізаційно�культурну та геополітичну альтернатив�
ність (біполярність).  

Структурні шоки в геополітичній, інституційній, соціокультур�
ній, безпековій архітектоніці східноєвропейського простору – з їхнім 
епіцентром в Україні – гостро розмежували та поляризували транс�
формаційні та регіонально�інтеграційні процеси на цій території. 
Власне, і збройний конфлікт на Донбасі, за І. Піляєвим, став про�
явом фрактальної локалізації історичної парадигми протистояння 
Заходу і Сходу, яка вже сама по собі стимулює гібридні за своєю 
природою євразійські синтези «історичної Росії» та «русского мира». 
Фракальна дихотомія цінностей та геополітичних орієнтацій ви�
значила в кінцевому рахунку межі аксіологічно�поведінкових «Євро�
пи» та «Євразії». Сучасна Російська Федерація, по суті, виступає 
багатонаціональною, імперською, євразійською альтернативою 
проекту національної, європейської, демократичної Русі�України, і 
цей фрактальний дуалізм (дихотомія) цінностей та онтологічних, 
моральних, політичних, геополітичних орієнтацій буде, на думку  
І. Піляєва, наростати123. 

Фрактальна парадигма соціального аналізу забезпечує, отже, 
уведення проблеми українсько�російських відносин у контекст 
зіткнення протилежних за своїм змістом самоідентифікацій – укра�
їнської національної і російської імперської. За такого підходу сам 
українсько�російський кордон стає символом несумісності орієнта�
ційних матриць – для України це своєрідне «огранювання» суве�
ренітету і маркер ідентифікацій, для Росії – гальмівна перешкода на 
шляху омріяної реінкарнації імперського простору. І якщо пору�
біжжя як ареал взаємовпливів продукує ціннісну амбівалентність, 
стимулюючи найрізноманітніші обміни смислами, то кордон одно�
значно виступає в ролі демаркаційного рубежа, символа�коду «бо�
ротьби на ураження» з одночасним спустошенням. 

Продуктивним з теоретико�методологічного погляду виявилося  
і застосування в історичних наративах і політичній діагностиці 
соціально�психологічних підходів, базованих на аналізі впливу ар�
хаїки на традиції й модернізаційні процеси. Як вважають Я. Ка�
лакура, О. Рафальський та М. Юрій, архаїка, на відміну від традиції, 
не кристалізується в соціальних формах, не формалізується й не 

—————— 
123 Піляєв І. Збройний конфлікт на Донбасі як прояв фрактального дуалізму пост-

радянського розвитку // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних до-
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вербалізується. Її вплив на традицію й модернізацію здебільшого 
руйнівний. В СРСР під маскою модернізації приховувалися звичні 
ознаки архаїки – репресивність, насилля, підпорядкування особис�
тості соціуму. Носії архаїчної психоментальності зосереджувалися 
переважно у промислових містах; спираючись на них, а також на 
декласований прошарок селянства й люмпенства, правляча партія 
послідовно реалізувала програму примітивізації суспільства і фор�
мування сакралізованої політичної культури. Рецидиви виплеканої у 
такий спосіб маніхейської свідомості, позбавленої напівтонів і орієн�
тованої на антисистемний тип сприйняття реальності, сьогодні 
відлунюють у подіях на Донбасі. Ознаки лімітрофа – провінційність, 
застій, архаїзація культури, загальне відчуття дискомфорту – ви�
разно простежуються в діяльності «ДНР» та «ЛНР». Включеність 
України в систему периферійних зон декількох цивілізацій дозволяє 
говорити про її належність до розколотих цивілізацій. В Україні є 
західна і східна цивілізаційні ідентичності, і саме тут приховані 
серйозні колізії нашого розвитку. 

Реалії «гібридної війни» стимулювали й позитивні зрушення у 
вітчизняній суспільній свідомості. Політологи реєструють зрос�
тання, починаючи з 2015 р., патріотичних почуттів як об’єднуючого 
фактора сучасного українського суспільства. «Чи не вперше за часів 
незалежності українська спільнота єднається «за щось», а не «проти 
чогось/когось», що свідчить про появу дуже важливого «ферменту» 
громадянського суспільства – «позитивної» свободи, свободи «для» 
(на відміну від «негативної» свободи, свободи «від»), як головної умови 
цінностей самовираження»124. І саме тут оновлений, соціально�
психологічний у своїй основі, регіональний ракурс наукового пі�
знання дає змогу побачити кожний регіон як цілісну систему типів 
господарських зв’язків, комунікацій, фінансових потоків, оцінити 
його роль у трансляції цінностей світової й національної культури, 
зрозуміти його історично сформовану унікальність і водночас його 
місце в економічному, політичному, культурному просторі країни. 
Загальною тенденцією сучасного розуміння регіоналізму є відхід від 
погляду на регіон як тільки на населений фізичний і політичний 
простір. Регіон осмислюється насамперед як певна соціокультурна 
спільнота з історично сформованими механізмами відтворення, 
самопізнання й самовираження. Дедалі більше стає аксіомою, що 
таке осмислення можливе лише на основі занурення у специфічну 
ауру регіональних типів світовідчуття й світорозуміння, регіо�
нальних настроїв і уподобань, що формувалися впродовж віків. 

—————— 
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Першорядної ваги при цьому набуває аналіз у діахронному вимірі 
співвідношення регіональних, національних і загальносвітових 
інтересів і цінностей, проблем регіоналізації суспільної свідомості, 
індикаторів регіональних стилів поведінки. 

Загалом же очевидним є той факт, що регіоналізм як суспільне 
явище не піддається однозначним оціночним тлумаченням. Цей 
процес у своїй основі нестабільний і непередбачуваний, бо стиму�
люється різними, часто конкуруючими, факторами і підтримується 
різними політичними силами. Тому навряд чи продуктивно серед 
безлічі відмінних теорій регіоналізму шукати «єдино правильну». 
Поняттям «регіоналізм» охоплюється найширший спектр процесів і 
явищ, які не вкладаються в одну схему чи модель; кількість 
закладених у ньому «позитивів» і «негативів» приблизно однакова. 
Ускладнили палітру регіоналізму істотні відмінності між його «ста�
рими» і «новими» різновидами. Виниклий за умов біполярності 
«старий» регіоналізм формувався значною мірою «згори», під конт�
ролем двох конкуруючих наддержав. Що ж до «нового» регіоналізму, 
то він розвивається як сучасна версія багатополярності і тяжіє до 
відкритості. Крім суверенних держав, у ролі політичних акторів тут 
виступають недержавні та субнаціональні актори125. 

Динаміку політичного регіоналізму фахівці вбачають у тому, що 
залежно від різних своїх складових і їхніх взаємодій може бути 
інтеграційним і дезінтеграційним, консервативним і оборонним, 
космополітичним і прогресивним, автономістським чи сепаратист�
ським, причому немає прямої залежності між характером вимог, які 
висувають багаті й бідні регіони. Регіоналізм важко розмістити на 
ліво�правій шкалі, так само важко виявити пряму залежність між 
ступенем розвитку регіону й рівнем регіональної ідентичності.  

Внутрідержавний і наддержавний регіоналізм різняться на�
стільки, що їх прийнято визначати як два різні типи, що мають 
різне походження й різну природу. Внутрідержавний регіоналізм 
якнайтісніше пов’язаний з етнічним і культурним чинником; 
йдеться про особливості співіснування різних етнічних спільнот чи 
субетнічних груп в межах однієї держави. Але головним у його появі 
вважають наявність специфіки в освоєнні певного природного 
середовища і створенні відповідного йому господарського укладу, а 
також особливостей соціонормативної культури. З регіоналізмом 
цього типу зазвичай пов’язуються надії на забезпечення здійснення 
децентралізації у такий спосіб, щоб вона сприяла оптимізації соці�

—————— 
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ального розвитку територій і активізації систем місцевого само�
врядування.  

Сепаратизм – найрадикальніша форма націоналізму, базована 
на міфологізованому уявленні про державну незалежність як єдино 
прийнятну форму «національного самовизначення». Уявлення про 
доцільність власної державності для кожної етнічної спільноти чи 
для якогось сегмента соціуму нереалістичне і згубне у своїй основі: 
державну цілісність легко зруйнувати, але вибудувати з її уламків 
життєздатну структуру стократ важче. У міжнародно�правових 
документах право націй на самовизначення трактується доволі 
широко: йдеться про забезпечення кожній спільноті можливості 
визначати систему управління згідно демократично зафіксованої 
волі громади і про максимально широку участь місцевих громад у 
політичному процесі. Сепаратисти ж трактують це право як руй�
нування існуючої державної цілісності. 

Л. Снайдер визначав сепаратизм як принцип та діяльність, роз�
роблювані для повного виходу з централізованого державного орга�
нізму якоїсь його частини. Ані автономія, ані федерація сепара�
тистів, як правило, не влаштовують. В ролі аргументів тут фігурує 
визвольна риторика, доведена до невизнання легітимності існую�
чого державного утворення126. Оскільки сепаратисти завжди не в 
ладах з законом, вони охоче апелюють до моралі. Якщо існуючий 
режим оголошується нелегітимним, його опоненти постають в 
ореолі борців за справедливість. 

Негативні у своїй основі сценарії розвитку подій в Україні 
приводять окремих аналітиків до думки: чи не час парадигму 
розвитку і відповідний дискурс скоригувати парадигмою розпаду? 
На думку харківського філософа О. Швиркова, розпад СРСР ще не 
завершився, і всі події, що нині відбуваються в Україні, варто 
розглядати в ключі саме цієї парадигми. «Розпад є суперпроцесом по 
відношенню до всіх інших процесів». «Та частина населення 
України, яка на перший погляд мала бути найбільше заінтересована 
у соціальних перетвореннях, виявилася надто малоосвіченою, надто 
пасивною, надто маргіналізованою для того, щоб просто усвідомити 
катастрофічність процесів, що розгортаються, не кажучи вже про 
те, щоб організовано на них реагувати». Те, що майже на всіх рівнях 
відбувається заміна більш кваліфікованих кадрів менш кваліфі�
кованими, автор позначає метафорою «державного склерозу». 
Оскільки занепад усіх сфер життя в Україні не можна пояснити 
якимись частковими проблемами, марно шукати саме ту сферу, з 

—————— 
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якої могло б початися її «відродження». Хоча й думку про сумний 
кінець, який чекає на Україну у найближчому часі, автор не 
поділяє127. 

Навряд чи з такими категоричними судженнями (оприлюд�
неними, до речі, у російському суспільно�політичному журналі у 
розпал протистояння на Сході України) можна солідаризуватися, 
але як на певне попередження на них варто реагувати. Час покаже, 
які саме процеси – розвитку (самостановлення) чи розпаду (дегра�
дації) домінуватимуть в Україні у найближчі роки. Багато що зале�
жить від успішності боротьби з корупцією, від вміння політиків 
домовлятися й стратегічно мислити. Варто все ж сподіватися, що у 
владних структурах з’явиться, нарешті, критична маса реформа�
торів, здатних зламати негативні тенденції. А громадяни на влас�
ному гіркому досвіді навчаться розрізняти патріотизм і дешевий 
популізм. 

Кожна система історичного бачення (і вітчизняної це стосується 
чи не найбільшою мірою) повинна мати у своєму арсеналі надійні 
запобіжники, здатні усвідомлено сприймати різницю між «своїм» і 
«чужим», без перетворення «чужого» на апріорно вороже. Не ви�
падково основний напрям трансформацій у сфері історичної науки 
спрямовується в русло пошуків опор нової інформаційної культури. 
Однією з помітних тенденцій тут є  значне розширення предметного 
поля інтелектуальної історії, яка вийшла далеко за традиційні рамки 
історії ідей чи історії суспільної думки. Очікуваним у цьому зв’язку 
виявився специфічний інтерес до формування інтелектуального 
простору «без кордонів», мереж віртуального спілкування, інтелек�
туальних товариств, звернення до образного осмислення реальності 
за допомогою знаків і символів. У світовій науці з’явився особливий 
напрям, який визначають як «образ Інших». Міська історія дістала 
додатковий стимул для свого розвитку у вигляді досліджень образів 
міст, пріоритет територіально�просторової детермінанти дав змогу 
внести свіжий струмінь у дослідження процесів урбанізації й мо�
дернізації. Зазнали помітних змін і пізнавальні моделі образу 
історичної науки – тепер вони відіграють роль єднальної ланки у 
взаємодії об’єкта й суб’єкта пізнання. Переосмислення поняття 
історичної культури нині включає дослідження історії уявлень про 
минуле, зафіксованої у колективній пам’яті різних соціальних і 
етнічних груп, з одного боку, і історичної думки тієї чи іншої епохи – 
з другого. 

—————— 
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Як правило, вітчизняні дискурси на теми регіоналізму не від�
різняються конструктивною налаштованістю на кардинальні зміни. 
Навіть за умов тривалого збройного протистояння на сході країни 
влада не подбала про широкий суспільний діалог на теми де�
централізації, які стали для України смисложиттєвими. Дебати у 
ЗМІ, на конференціях, «круглих столах» тощо переважно обме�
жуються обміном рефлексіями, причому жодної конкретної моделі 
бодай негайного припинення насильства не запропоновано. В країні 
існує доволі потужна партія «війни до перемоги», хоч уже і на 
найвищих щаблях влади визнано: виключно воєнними засобами 
припинити війну не вдасться.  

Ментально�історичне осмислення регіональної самосвідомості 
виявилося при цьому найбільш «слабкою ланкою». Рух суспільно�
політичної думки у напрямі усвідомлення витоків трагедії, яка 
спіткала український народ у зв’язку із розчленуванням його тери�
торії, навряд чи піддається системному аналізу у рамках окремого 
наукового напряму, а міждисциплінарна співпраця стримується 
мізерним фінансуванням науки. Очевидним, однак, є головне: 
український регіоналізм в історичній ретроспективі вписаний у 
безкінечно складні переплетення просторово�часових процесів. 
Його оціночні характеристики позначені певним ступенем суб’єк�
тивності, детермінованим умовами життя і особливостями історич�
ної рефлексії на кожному історичному етапі.  

Найбільш невтішний висновок, до якого в кінцевому рахунку 
приходять неупереджені аналітики, базується на визнанні певної 
архаїчності вітчизняної моделі суспільного ладу. У баченні Я. Даш�
кевича, українська теологічно�політична ідеологія, пов’язана з 
Києвом протягом майже десяти сторіч, міняла своє зовнішнє оформ�
лення залежно від конкретних обставин, проте суть її – про�
славлення феномена Києва як священної й державної столиці в 
більш або менш завуальованому вигляді зберігалася постійно, 
навіть глибоко прихована, незважаючи на часом дуже агресивні 
спроби чужих сил знищити цей апофеоз або прибрати його ви�
ключно до своїх рук128. Задекларувавши на Майдані свій розрив з 
«русским миром», констатує Д. Гетманцев, українське суспільство 
сьогодні тим не менш уособлює в собі всі його найгірші прояви – від 
віри в героя, патерналізму у відносинах з державою, правового 
нігілізму до суто української отаманщини, невміння домовлятися, 
індивідуалізму. «Вибравши свободу, ми не стали вільними без 
усвідомлення її як відповідальності… Ми не впоралися з побудовою 
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суспільства, в якому хочемо бачити своїх дітей. Адже це вже їхня 
країна, а не наша, і їм ми залишаємо у спадок неясну як у кордонах, 
так і за змістом пляму на політичній карті Європи без чітких 
перспектив та оптимістичних прогнозів»129. 

За таких умов небачено актуалізується увесь комплекс проблем, 
пов’язаних з національною безпекою. Ю. Свідлов у цьому контексті 
констатує, що бурхливий розвиток теоретичних досліджень вже 
надав теорії «національної безпеки» ознак самостійної академічної 
дисципліни. У США ця проблематика стала центральною у до�
слідницькій діяльності школи стратегічного аналізу в загальній 
теорії міжнародних відносин. В Україні у системі безпекознавства і 
безпековій політиці держави дедалі активніше використовується 
теорія систем Н. Лумана – з концептами суверенітету та тери�
торіальної цілісності як її фундаментальними основами. Ю. Свідлов 
у своєму баченні вдалих безпекових теорій відштовхується від 
парадигми «виклику – відповіді» у А. Тойнбі, вважаючи доцільним 
уведення у контекст національної безпеки також категорії націо�
нальних інтересів та національної ідентичності – як категорій 
вторинно�ідеологічного осмислення необхідності збереження сис�
темного Цілого. На його погляд, втрата Криму завдала Україні удару 
щодо територіальної цілісності, але цей удар не становив безпо�
середньої загрози українській державності. Серйознішим джерелом 
ризиків для неї він вважає фактичну втрату суверенітету над 
регіонами Донбасу, але вона теж не є фатальною для долі неза�
лежної України. Утім, сам автор вважає власну типологію ризиків і 
загроз спрощеною і «занадто смаковою»130. 

У баченні В. Ткаченка Росія продовжувала перебувати перед 
гострою необхідністю заново самовизначитися в історичному часі і 
в геополітичному просторі. Еліта країни мала чітко відповісти і собі і 
світові, чого вона хоче для себе і для інших. Об’єктивно суспільство 
зіткнулося з дилемами: авторитаризм чи демократія, цивільне чи 
корпоративне суспільство; федералізм чи розпад на кілька само�
стійних держав; ринок чи державний патерналізм; постіндуст�
ріалізм чи сировинний анклав світової економіки; партнерство чи 
протистояння на міжнародній арені тощо. Від цього самовизна�
чення в загальносвітовому контексті вимальовувалася й альтер�
натива: або стійкого і справедливого світопорядку, або втягнення в 
нову холодну війну з наростанням ядерної загрози в усьому світі. 

—————— 
129 Гетманцев Д. Зіткнення цивілізацій // Дзеркало тижня. – 2016. – 26 березня. 
130 Свідлов Ю. Проблема національної безпеки України в контексті військового 

протистояння (методологічні аспекти) //Наукові записки Інституту політичних і етно-
національних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 1. – С. 138-149. 
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Кожна з цих можливостей могла бути реалізована майже з одна�
ковою ймовірністю. І залежало це не тільки від вибору Росії, а й від 
позиції світових держав131. 

Навряд чи хтось три�чотири роки тому міг передбачити той 
небачений сплеск інтересу до України, який спостерігається в 
сучасному світі. Його джерела й витоки, на жаль, негативні – там, де 
сепаратистські прояви переростають у відвертий тероризм, існує 
реальна загроза його «розповзання» на інші країни. Тим більше 
відповідальною є місія вітчизняних істориків. Не тільки дати 
об’єктивну картину жахливого за своїми наслідками збройного 
конфлікту, але й відповісти на питання – «як таке стало ймовірним» – 
можливо лише на основі неупередженого аналізу як ритмів світової 
трансформаційної динаміки, так і тих специфічних особливостей 
регіонального розвитку, які склалися в Україні упродовж кількох 
століть.    

У безпековому ключі розглядають проблему російської агресії 
проти України і фахівці Національного інституту стратегічних 
досліджень у фундаментальній монографії «Донбас і Крим: ціна 
повернення» (2015). На їхнє переконання, анексією Криму було 
розпочато нову еру стимульованих міжнародних конфліктів – з 
посиленням дії наявних у міждержавному безпековому середовищі 
негативних чинників. Росія запустила додаткові руйнівні тенденції, 
збільшивши розміри дуги некерованого простору, що простягнулася 
нині від Мосула до Донецька. Існування невизнаних і некерованих 
територій, розташованих у безпосередній географічній близькості, 
створює широкі можливості для подальшої ескалації конфліктів і 
здійснення незаконної діяльності – торгівлі наркотиками, зброєю, 
нелегальної міграції.  

Спровокована Російською Федерацією війна на Донбасі має всі 
ознаки цивілізаційного конфлікту. Якщо донедавна географічне 
положення України розглядалося як велика транзитна артерія, 
своєрідний міст між Європою та Росією, то нині воно стало для неї 
джерелом нових проблем. Під контроль окупаційних сил потрапило 
близько 14,6 тис. кв. км території України – 27,4% загальної площі 
Донецької та Луганської областей. Через невпорядкований кордон з 
РФ здійснюється неконтрольоване перекидання живої сили, вій�
ськових ресурсів, потоків контрабанди. Що ж до самої Росії, то для 
неї військовий конфлікт на Донбасі з «маленької переможної війни» 
обернувся на геостратегічний програш, що фактично втягнув не 
готову до цього РФ у нову холодну війну, а також став причиною її 
міжнародно�політичної напівізоляції. Що ж до України, то, пере�

—————— 
131 Ткаченко В. Росія: ідентичність агресора. – С. 91. 
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буваючи фактично між молотом та ковадлом, вона ризикує стати 
ареною тривалого геополітичного протистояння Росії та країн захід�
ного світу на чолі із США132. 

Уважно простеживши витоки й політичні цілі розв’язаної РФ в 
Україні «гібридної війни», В. Горбулін дійшов висновку: як форма 
агресивного вирішення Росією своїх геополітичних завдань вона не 
лише не обмежилася Україною, але й усіляко поширюється у світі, а 
самі форми «гібридної війни» стають дедалі вигадливішими. У них у 
різних комбінаціях сполучаються і суто військові дії, і партизанські 
й диверсійні методи, засоби інформаційно�психологічного тиску, 
активної підтримки внутрішньої опозиції тощо. При цьому поєд�
нання традиційних і гібридних методів тепер уже є характерною 
рисою будь�якого збройного конфлікту. Стратегічна орієнтація РФ 
на «глобальну анархію» дістає наочний прояв у комбінуванні тра�
диційних військових засобів з квазімілітарною діяльністю у вигляді 
підтримки незаконних збройних формувань і сепаратистських 
рухів, а також операцій немілітарного впливу з використанням 
дипломатії, економічного тиску, маніпулятивних технологій.  

Ці асиметричні методи мають свої відмінності у механізмах 
застосування – у «гібридному контексті» сирійського вузла пере�
важала військова складова, у засобах тиску на ЄС – немілітарний 
вплив за старими комінтернівськими зразками. Що ж до України, то 
тут упродовж двох років були застосовані усі ключові форми гіб�
ридних воєн – від прямої військової агресії і використання ква�
зімілітарних структур та приватних військових кампаній до потуж�
ного інформаційного тиску з кібератаками. За висновками Горбу�
ліна, гібридні операції Росії перетворюють усю зону міжнародної 
безпеки на єдину «зону ризику». Перетворення «ДНР» та «ЛНР» на 
тривалий дестабілізуючий фактор українського життя є свідченням 
того, що Росія готова воювати за Україну «до останнього українця» і 
що «активні заходи» з боку російських спецслужб лише нарос�
татимуть133. 

«Ціннісне спустошення» порубіжжя, доводить польський ана�
літик Т. Зарицький, є наслідком його одночасного притягання до 
двох центрів. Але чи завжди дослідник може бути упевнений у тому, 
що неочікувана політична поведінка є наслідком саме регіональ�
ного, а не якогось іншого, впливу? Ніколи не можна бути певним, 
зазначає він, що справді «регіональний контекст» має значення у 

—————— 
132 Донбас і Крим: ціна повернення / За заг. ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка,  

Е.М. Лібанової, О.М. Ляшенко. – К., 2015. – С. 35, 59, 71, 109. 
133 Горбулін В. Гібридна війна: все тільки починається… // Дзеркало тижня. – 2016. – 

26 березня. 
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даному регіоні, чи нам просто не вистачає даних для інших 
пояснень розходжень у політичній поведінці? «Іншими словами, ми 
дуже часто ризикуємо скористатися категорією «регіональний 
вплив» як «корзиною для використаного паперу», до якої потрап�
ляють усі нез’ясовані розбіжності». 

Регіональний вимір українського простору, констатував ще 
наприкінці ХХ ст. Зарицький, традиційно пов’язують з дихотомією 
«Захід – Схід». Справді, східний кордон Польщі до 1939 р., який часто 
збігається з австро�угорським кордоном ХІХ ст., можна дуже легко 
помітити на українській електоральній карті. Чим далі на Схід, тим 
більша підтримка лівих, яка на той час сягала свого піку в Донецькій 
і Луганській областях. Але вже тоді Зарицький бачив небезпеку 
спрощень у такому представленні моделі електоральної географії: за 
його спостереженнями, «варіативність у Західній та Східній Україні 
поступово стає більш складною». Щодо Криму, то він, демонструючи 
на початковому етапі незалежності виразні антиукраїнські настрої, 
особливо часто порушував загальну логіку української електо�
ральної географії.  

У своїй порівняльній аналітиці впливу регіонального чинника на 
політичний процес в Україні та Польщі Зарицький відштовхувався 
від типології політичних розколів, запропонованих Робертом Кі�
чельтом. Останній розмежовував три типи політичних розколів. 
Перший – конфлікт перерозподілу – як наслідок різноспрямованих 
економічних інтересів, з протистоянням прибічників державного 
патерналізму й вільного ринку. Другий – конфлікт «вісі політичних 
принципів» на базі протистояння прибічників ліберальних, інди�
відуальних управлінських настанов і адептів колективістського, 
авторитарного типу суспільства. Третій – це конфлікт щодо ви�
значення громадянства, точніше, протистояння етнічних, лінгвіс�
тичних, релігійних принципів, що закладаються у його фундамент. 

Накладання Зарицьким цієї схеми на українські реалії вияви�
лося доволі продуктивним, особливо з огляду на подальший роз�
виток подій. Як, до речі, і аналіз російської ситуації з притаманним 
їй зрощенням національної ідеології з імперськими постулатами.  
У кожній з держав, які стали об’єктом його аналізу, саме «вибір 
периферії» проти східного або західного домінування визначався як 
критерій національної ідентичності. При цьому в Росії, доводив 
Зарицький, не праві, а саме налаштовані проти Заходу ліві ви�
ступатимуть за зміцнення російської держави будь�якою ціною та 
коштом, у тому числі й за рахунок людських життів. 

Україну Зарицький вважав крайнім прикладом важливості 
регіонального чинника в національній політиці. Регіональна тради�
ція в Росії (і у Східній Україні) порівняно слабша, і це результат 
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високої мобільності населення й систематичного викорінення істо�
ричної пам’яті. В Криму ситуація інша, бо кримські татари зберегли 
свою історичну пам’ять. 

Підходи Т. Зарицького, хоч і оприлюднені у фазу «гібридної 
війни», зберігають потенціал креативності й сьогодні, бо дистан�
ціюються від усвідомлення регіональної ідентичності як критерія 
«ідеал�типовості». Безпредметно нині говорити про Донбас як певну 
цілісність із притаманними їй настроями й упередженнями – вони 
надто відмінні у різних частинах регіону. Виходити в її оцінках 
доцільно не стільки з безкінечно тиражованих регіональних ознак, 
скільки з конкретних проявів внутрішнього розколу – конфліктів 
перерозподілу, політичних принципів, взаємовиключних самоіден�
тифікацій. І бачити при цьому, крім зазначеного конструктиву, і 
слабкі сторони міркувань Т. Зарицького – інтерпретацію політичних 
розмежувань у руслі традиційних для ХХ ст. центр�периферійних 
підходів134. 

Однак навряд чи правомірно відносити пограниччя до числа 
периферій. Порубіжжя можна кваліфікувати як субрегіон у сфері 
«між», у зоні притягання кількох центрів, на кордоні кількох культур. 
За О. Кривицькою, феномен порубіжжя полягає в тому, що в його 
просторі взаємодії виникають нові форми солідарності соціальних 
спільнот, формуються транскордонні соціальні мережі, в яких по�
граниччя – умова кооперації. У прикордонних територіях відбу�
ваються процеси «нашарування» різних соціокультурних маркерів, 
що впливає на їхній «привілейований» статус, забезпечує можли�
вість різного роду комунікацій. Пограниччя з елемента просторової 
організації перетворюється на чинник впливу, забезпечуючи нову 
якість розвитку пограничного соціокультурного простору. Але вод�
ночас множаться ризики, пов’язані з існуванням у прикордонних 
ареалах різних ментальностей, культурних настанов, поведінкових 
стереотипів. Образ ворога, породжений нездатністю зрозуміти 
«іншого», призводить до його «відторгнення», поляризує соціум. 
Матриця особливої системи взаємодії між «своїм» і «чужим» у цих 
ареалах не завжди збігається із територіальними кордонами або 
демаркаційними лініями135. 

—————— 
134 Zarycki T. Periferie. Noweujęcia symboliczny chzależnosci centro-peryferyjnych. – 

Warscawa, 2009; див. також: Зарицький Т. Мозаїка Центральної Європи: порівняльний 
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політика. – С. 499-540. 
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досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 4. – С. 173-174. 
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Саме тому спроби розглядати порубіжжя як форму периферії, а 
отже, і центр�периферійний підхід як універсальний, піддаються 
сьогодні обґрунтованій критиці. Порубіжжя – ареал транскуль�
турності, доводять білоруські науковці, це не «чиясь» периферія, а 
цілісна топіка, місце зустрічі цивілізацій, культур, відповідних пара�
дигм. Домінування у зонах погранич різних смислів, нових і 
суперечливих цінностей наштовхуються, однак, на переважання 
мережевих структур з низькою щільністю і слабких горизонтальних 
зв’язків, що у підсумку створює ефект невизначеності й відсутності 
спільної стратегії розвитку. Тому питання, на який центр варто 
орієнтуватися, дістає тут безліч неоднозначних відповідей. Зреш�
тою різні групи інтелектуалів перетворюються на опонентів, які не 
знаходять платформи для порозуміння136. 

Угорський історик Пал Тамаш у своїх міркуваннях виходить з 
того, що оскільки пограниччя характеризується наявністю багатьох 
суб’єктів дії, переклад однієї системи цінностей на мову іншої може 
становити значну трудність. Те, що здається очевидним, якщо 
дивитися на проблеми порубіжжя «зсередини», не здається таким з 
погляду «іззовні», з боку провідних гравців на світовій арені. Звідси і 
невтішний для України висновок П. Тамаша: за будь�якого розвитку 
подій Україна не може розраховувати на входження до складу ЄС у 
найближчі 20 років137. 

Перехідність, плинність, неостаточність, невизначеність – ха�
рактерні ознаки погранич. Самоідентифікації тут, як правило, не 
збігаються з тими, які прокламуються їхніми географічними цент�
рами. Культурна гібридність превалює в усіх сферах життя, хоч самі 
мешканці навряд чи відчувають себе результатом гібридизації чи 
подвійної стереотипізації. Радше навпаки: еталонною вони вва�
жають власну ідентичність. Співіснування різних ціннісно�норма�
тивних систем, формальних і неформальних механізмів досягнення 
життєвих цілей розглядаються як норма або взагалі не помічаються. 

Для аналізу локальних різновидів регіональної ідентичності 
продуктивним уявляється застереження О. Рафальського: термін 
«регіональна ідентичність» часом буває емоційно перевантаженим, 
аж до асоціювання її з екстремізмом і сепаратизмом. Як і будь�яка 
інша ідентичність, регіональна здатна відігравати більшу чи меншу 
роль як в інтеграційних, так і у протилежних за спрямуванням 
процесах. У переважній більшості випадків у структурі регіональної 
—————— 

136 Бреский О., Бреская О. От транзитологии к теории пограничья. – Вильнюс, 2008; 
После империи: исследование восточноевропейского пограничья / Под ред. И. Бобкова, 
С. Наумовой, П. Терешковича. – Вильнюс, 2005. 

137 Тамаш П. В нынешней ситуации элиты ЕС однозначно выскажутся в пользу 
России, а не Украины // http://fraza.ua.stenograms/14.01.2011/107595.html. 
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ідентичності на перший план виходять консолідуючі цінності. Утім, 
на Донбасі впливи мови як традиційно консолідуючого фактора 
виявилися неоднозначними. Тут мова здебільшого відігравала роль 
маркера інакшості – позначення розриву з більш архаїчним селян�
ським середовищем. Саме на цій основі сформувалася своєрідна в 
культурно�психологічному та соціальному плані етноукраїнсько�
російська громада, основу якої становили шахтарі й робітники 
заводів. 

Акцентуючи увагу на особливій ролі у формуванні регіональної 
ідентичності Донбасу чинника прикордоння – нічийної, вільної 
землі, О. Рафальський предметно розвінчує популярну в літературі 
тезу про перебування Донбасу «на зламі західної та східної циві�
лізацій». На території Дикого поля обидві ці цивілізації були відсутні, 
а у більш пізні часи регіональна ідентичність визначалася не так 
незалежністю чи лояльністю до певного зовнішнього суб’єкта (дер�
жави чи цивілізації), як устремлінням до закріплення власної ре�
гіональної самобутності, прагненням до самовизначення й само�
ствердження.  

Фактична українсько�російська біетнічність Донбасу була знач�
ною мірою сформована радянською політичною риторикою, з її 
акцентом на власній унікальності, передовій ролі, відкритості для 
всіх народів світу. Тому так хворобливо, як образу сприйняли 
мешканці краю нав’язуваний їм імідж меншовартості порівняно з 
якимось «незіпсованим» еталоном. Ця образа і вилилася, зрештою, з 
одного боку, у високу мобілізаційну спроможність місцевої регіо�
нальної ідентичності, а з другого – у несприйняття «постмайданної» 
київської влади і відповідних схем політичного вибору. Оскільки 
станом на 2013 р. за СРСР шкодували 57% опитаних на Донбасі, 
мотиви київських протестних акцій для них виявилися незрозу�
мілими й надуманими. Роз’яснювальною роботою як на київському, 
так і на місцевому рівні можна було б у перші дні протистояння 
істотно змінити ситуацію. Натомість ставка була зроблена на ви�
користання незаконних силових формувань, що й створило зреш�
тою ситуацію розколу138. 

Внаслідок трагедії Донбасу сьогодні фахівці фіксують належність 
України до т.зв. «розколотих» цивілізацій (термін С. Гантінгтона). 
Такий погляд обстоюють, зокрема Я. Калакура, О. Рафальський та 
М. Юрій, створюючи неоднозначний образ розірваного всередині і 
невизначеного ззовні простору національної культури. У ньому 
постійно конкурують міфологеми «боротьби» та «захисту», які перед�
бачають радикалізацію культурних настанов, негативну психоло�

—————— 
138 Донбас в етнополітичному вимірі. – К., 2014. – С. 401-451. 
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гічну мобілізацію, перетворення культурних відмінностей та ідео�
логічні розбіжності, на пошук «ворога», а не «суперника», «чужого», а 
не «іншого». «Для частини населення сучасної України культурні 
стандарти відтворюють варіант її «східності» з його ціннісною 
невизначеністю, змістовою некомпетентністю, моральною амбіва�
лентністю, символічною позацентричністю»139. 

Не меншою мірою для розуміння ознак синкретизму у політич�
ній культурі південно�східного регіону України виявився важливим 
зроблений В. Котигоренком ще у 2005 р. висновок про небезус�
пішний в принципі результат радянського соціального експери�
менту. Під впливом догми про «нову історичну спільність людей – 
радянський народ» сама потреба в етнічних самоідентифікаціях у 
цьому регіоні істотно зменшилася. «Поряд з етнічною і національ�
ною, релігійною, цивілізаційною ідентичностями, а подекуди і на 
їхньому місці, у частини людей сформувалась ідентичність ра�
дянська – до певної міри деетнізована, але з російсько�культурним 
забарвленням. Навіть через три роки після проголошення україн�
ського державного суверенітету в Донецькій області майже поло�
вина опитаних у ході проведення соціологами зі Львова й Мічи�
ганського університету (США) дослідження ідентифікували себе як 
«радянських людей», причому більшість з них у своїх суспільно�
політичних симпатіях орієнтувалися на російський схід. Подібна 
ностальгія була притаманна значній кількості кримчан140. 

Нині, уже на основі осмислення втрат, заподіяних Україні анек�
сією Криму й «гібридною війною» на Донбасі, фахівці�етнополітологи 
констатують: будь�які незалежні експерименти, здійснені без враху�
вання науково обґрунтованих регіональних відмінностей, а також 
динаміки їх змін, загрожують новими ризиками й небезпеками. 
Активне долучення кланово�олігархічних груп Донбасу до тіньового 
адміністративно�територіального перерозподілу зон політико�еко�
номічного впливу супроводжувалося все зростаючою артикуляцією 
власних інтересів перед Києвом. У поєднанні з витонченою дема�
гогією владних структур Російської Федерації воно створило досить 
стійкий ефект дезорганізації й деморалізації значної частини жи�
телів регіону. Після блискавичної анексії Криму вони повірили у 
можливість повторення кримського сценарію і для Донбасу141. 

—————— 
139 Калакура Я.С., Рафальський О.О., Юрій М.Ф. Українська культура: цивіліза-

ційний вимір. – С. 436-440. 
140 Котигоренко В. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації. – 

К., 2005. – С. 123-124. 
141 Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулю-

вання. Аналітична доповідь. – К., 2015. – С. 42-46. 
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Російський проект «Новоросія» базувався на матеріалах імпер�
ської історії. Невдовзі політтехнологам РФ довелося переконатися у 
тому, що для їхніх місцевих прихильників значно ближчою є 
пролетарська (червоногвардійська) тема, символи «Донкривбасу», а 
їхня ідентичність у своїй основі соціально�економічна (шахтарська). 
Тому, констатують В. Головко та Л. Якубова, попереднє прагнення 
адептів «русского мира» створити білогвардійсько�пролетарську хи�
меру трансформувалося у більш зрозумілий і місцевими мешкан�
цями пострадянсько�пролетарський симулякр. А проте, за їхнім 
визначенням, «музі Кліо не відмовиш у сарказмі – майже через сто 
років після визвольних змагань 1917–1921 рр. у донецькому степу 
знову зійшлися у боротьбі три ідеології: російсько�монархічна, 
пролетарська (у путінському викладі) та українська державність»142. 

Не можна не бачити того, на чому наголошує Л. Якубова – 
метафора «двох Україн», уведена у науковий обіг вітчизняними 
інтелектуалами, не тільки неминуче спрощувала складність сус�
пільних процесів, але й підживлювала латентний конфлікт задовго 
до того, як він увійшов у фазу відкритої конфронтації. Винахідливо 
експлуатуючись під час кожних президентських і парламентських 
виборів, вона чималою мірою сприяла культурній маргіналізації й 
духовній деградації російськомовних мешканців Донбасу, яким 
інкримінувалася як мінімум другосортність. Цей «регіональний шо�
вінізм» і вилився зрештою у «холодну війну» ідей, яка, вміло підігріта 
ідеологами сусідньої держави, «переросла в справжню війну»; без�
невинне на перший погляд «плакатне» політичне заробітчанство 
переросло  в свою вищу форму – «воєнне найманство»143. 

За таких умов, констатують В. Смолій та Л. Якубова, необхідно 
шукати нові підходи і нову мову, спроможну адекватно відобразити 
суть ментального протистояння «двох Україн», пам’ятаючи, що 
основу їхньої різності становить не відмінність національно�мовних 
матриць, а застарілі занедбані соціально�економічні проблеми стаг�
наційних регіонів. «Донбаський розлам» може бути своєчасним і 
вкрай корисним уроком для «роботи над помилками», які, слід спо�
діватися, ще не пізно виправити. Найбільш перспективним науково 
і суспільно плідним видається підхід до Донбасу як до української 
національної спадщини. Попри сьогоденну зовнішню бідність і 
непривабливість її загально теоретичний та пізнавальний потенціал 
є колосальним, зокрема, і в тому, що стосується теорій націй і 
націоналізмів, імперських практик маргіналізації та об’єктивних 

—————— 
142 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. – С. 662. 
143 Схід і Південь України: час, простір, соціум. – Т. 1. – С. 286-302. 



Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України 108 

незворотних процесів націєтворення144. Насамперед це стосується 
складного й неоднозначного процесу формування суспільних на�
строїв у регіоні, який випив чашу випробувань і біди до дна. 

 
 
 

4. Реãіональний вимір сóспільних настроїв: 
заêономірності й парадоêси 

 
 
Суспільні настрої – поняття хоч і широко вживане, але доволі 

розмите й неконкретне. Прийнято вважати, що саме суспільні 
настрої є індикаторами політичної поведінки, але при цьому вино�
ситься «за дужки» наявність пасивної маси, яка, маючи певні 
свідомісні пріоритети, у спокійний час у поведінковому сенсі нічим 
себе не виявляє. Коли ж поляризація соціуму різко посилюється, 
питома вага негативізму у суспільній свідомості зростає. Як пра�
вило, він спрямовується проти влади, але в принципі його об’єктом 
може стати будь�хто і будь�що. 

Варто зазначити, що позитивним фактором є поява у лексиконі 
політиків та журналістів виразу «соціальне самопочуття». Хоч, за 
В. Вороною, чітко пояснити зміст цього поняття доволі непросто. 
«Залишаючись принципово не менш масштабною та евристичною 
категорією соціологічного аналізу, ніж «громадська думка», «масова 
свідомість», «соціальна орієнтація» та ін. соціальне самопочуття, тим 
не менш, ще не отримало ані адекватної теоретичної інтерпретації, 
ані достатньої теоретичної й емпіричної бази дослідження». 
Українське суспільство–2016 – це суспільство тотальної недовіри з 
переважанням страхів і тривожних очікувань. Майже 87,2% рес�
пондентів згодні з твердженням: «Зараз все так непевно і здається, 
що може відбутися все, що завгодно». Водночас майже 60% опи�
таних вважають, що «ніякого покращення життя в найближчий рік 
не відбудеться»145. 

Неспівпадіння або неповну відповідність суспільних настроїв і 
політичної поведінки психологи позначають поняттям «обмежена 
раціональність». Крах ілюзій, як правило, підживлює індивідуаль�
ний ірраціоналізм, і тоді людина діє так, щоб завдати реальному чи 
уявному ворогові якомога більшої шкоди. Але поза раціональні 

—————— 
144 Смолій В., Якубова Л. Донеччина і Луганщина: місце в модерному українському 
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рамки легко виходить і групова свідомість, особливо за наявності 
відповідних пропагандистських зусиль. Суспільна свідомість у 
Криму й Донбасі завжди була роздвоєною, орієнтованою як на 
російську, так і на європейську систему цінностей. Нині ця амбі�
валентність суспільної свідомості тут сягнула критичних величин: 
на всілякі референдуми й псевдовибори люди поспішають не тому, 
що хочуть  реально впливати на політичний процес у напрямі його 
вдосконалення, а тому, що саме в такий спосіб вони можуть реально 
продемонструвати власні протестні настрої. Усвідомлення помил�
ковості такої поведінки зрештою приходить, але, як правило, 
запізно. 

Виклики й ризики, з якими зіткнулася Україна на порозі нового 
тисячоліття, були, отже, як зовнішніми, породженими глобаліза�
ційними процесами, так і внутрішніми, зумовленими невдало обра�
ною (або нечітко визначеною) державною стратегією. Жорстка 
державоцентрична модель влади з високою питомою вагою етніч�
них пріоритетів входила у дедалі більшу суперечність із загально�
світовими тенденціями до децентралізації, поєднуваної із людино�
центризмом, повагою до прав і свобод громадян. Своєрідний 
«дворівневий» підхід до визначення ролі і місця самоврядних начал в 
управлінні по суті обмежив їх «поселенською» сферою; на рівні 
районів і областей самоврядування лише представляє інтереси 
територіальних громад «першого рівня» і співіснує з державними 
адміністраціями. Така система (із взаємонакладанням соціальних, 
економічних, соціокультурних, адміністративних, етноконфесійних 
та інших конфліктів) створила політичну невизначеність, за якої 
цивілізований діалог влади і соціуму став проблематичним. А це 
означало, що будь�які ініційовані «згори» реформи не наближали 
суспільство до стану сконсолідованої демократії, а віддаляли від 
нього. 

Якби роботу у цьому напрямі тоді було розпочато, за 2�3 роки 
вдалося б створити принаймні науковий фундамент реформування 
адміністративно�територіальної структури. Але упередження проти 
регіоналізації спрацювало і на цей раз. Вона пов’язувалася із не�
безпекою ослаблення ролі центральної влади, посиленням конку�
ренції центральної і регіональної еліт за владу й ресурси. Такі 
побоювання не були безпідставними: в умовах незалежності дедалі 
виразніше виявлявся своєрідний «синдром регіоналізму»: на регіо�
нальній основі почали формуватися групи інтересів, клани, полі�
тичні партії, електоральні симпатії. Досягнення національного кон�
сенсусу щодо статусу регіонів та їх відносин із центром стало ще 
більш проблематичним.   

Неузгодженість політичної, адміністративної, адміністративно�
територіальної реформ, а також нерозвинутість інститутів грома�
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дянського суспільства, зумовила ефект «відторгнення» урядового 
проекту: 2004 р. на місцях його прирівнювали до «катастрофічного 
цунамі, яке може закреслити і перекреслити усі внутрішні кор�
дони»146. Справдилися попередження аналітиків: «перспективи ре�
альної децентралізації в Україні залежать не так від реформи 
адміністративно�територіального устрою, як від розвитку грома�
дянського суспільства, зокрема його наріжного каменя – самовряд�
них територіальних громад»147. 

Чому ж Україна вже вкотре «спіткнулася» на першому ж етапі 
розпочатого реформування? Головну причину цього слід бачити у 
схильності до імпровізацій і непродуманій системі прийняття дер�
жавних рішень. Відсутність довгострокової стратегії разом із тя�
жінням до централізації і «ручних» методів управління знову зіграли 
злий жарт: «революційний» уряд Ю. Тимошенко протримався ледве 
сім місяців. Тертя і незгоди у президентській команді вилилися у 
масштабне протистояння, яке супроводилося взаємними звинува�
ченнями і скандалами. 

Із сказаного ясно, що хоча зміна внутрішніх кордонів в умовах 
України – захід потрібний, сам по собі він не вирішує кардинально 
проблему оптимізації територіального устрою. Необхідна зовсім 
нова модель відносин між центром і регіонами – така, яка перед�
бачає зміну ролей і модифікацію функцій на всіх рівнях влади. Вона 
має потягнути за собою не просту децентралізацію владних функ�
цій, а нову філософію політики з опорою на самодостатність регіонів 
і реальне місцеве самоврядування на всіх рівнях.  

Те, що події на Майдані і пов’язана з ним зміна влади стануть 
фактором поглиблення поляризації в українському соціумі, точно 
спрогнозував луганський філософ Олександр Єременко. Кожна така 
знакова подія, писав він, «грізно запитує: «З ким ти?» Вона владно 
вимагає: «Будь або по той бік барикади, або по той!» У контексті 
Майдану зазнали крах теорії багатовекторності і всі пов’язані з ними 
концепції. Усі революції мають схильність радикалізуватися у пере�
бігу їх здійснення. Майдан радикалізувався почасти внаслідок 
внутрішньої логіки розвитку, почасти через незграбні дії влади. 
«Правий сектор», «Тризуб» та інші праворадикальні організації пере�
хопили ініціативу у помірковано�ліберальних сил. Розв’язувати 
дражливі питання кулуарно, у тиші кабінетів, уже не вийде. «Чи 

—————— 
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зможе нова еліта дати правильну відповідь на Виклик страшенної 
сили, що його кинули Україні субстанційні сили історії?148 

На жаль, на першій фазі протистояння, коли зарадити справі ще 
міг широкий суспільний діалог, ані влада не поспішала зрозуміти 
донеччан і луганчан, ані мешканці Донбасу не зробили жодного 
кроку назустріч новій владі, апріорно оголосивши останню «хун�
тою». Вигадана у радянські часи пролетарська слава, констатує 
В. Торба, в період незалежності обернулася для мешканців болючим 
тягарем і розбилася об потребу виживання. Донбасу над усе хоті�
лося, щоб на нього звернули увагу, і цим вправно користувалася 
проросійська пропаганда, апелюючи до притаманних саме цій землі 
глибинних почуттів. Не в останню чергу – і до настроїв тих про�
шарків населення, які у 90�і роки реалізували себе в аурі сили, 
шалених прибутків, хабарництва тощо. Серед більшості мешканців 
регіону, що стала заручницею історичного зламу, знайшлося чи�
мало тих, хто підсвідомо, у стані безглуздого затьмарення, схопився 
за автомат. 

Чому все�таки конфліктна ситуація на Донбасі так довго не 
піддається розв’язанню? Очевидно, це пов’язано з самою природою 
цього, ціннісного у своїй основі, конфлікту. Як показав В. Коти�
горенко, ціннісні конфлікти, що виникають на грунті ідей, норм, 
принципів та інших складових духовного життя конфліктантів, є 
найбільш тяжко розв’язуваними з�поміж інших. Коли йдеться про 
різні ідентичності, символи, культурні традиції, уявлення про гід�
ність і справедливість, компроміси непопулярні і здебільшого роз�
цінюються як зрада, ренегатство. До того ж, українській менталь�
ності взагалі притаманний загострений інстинкт самозбереження, 
гіпертрофований песимізм («фобія гіршого»), схильність до негрома�
дянських уявлень та моделей поведінки149.  

На думку щойно згадуваного О. Єременка, сепаратистські на�
строї «пересічних луганців» – це здебільшого відображення політич�
ної безграмотності й безпорадності. Невміння подивитися в обличчя 
правді, страх правди, спровоковані комплексом меншовартості й 
прихованою манією величі, звучать у безкінечно повторюваних 
гаслах «Нас ніхто не чує!», «Фашизм не пройде!». Те, що донбасівці в 
масі своїй не люблять київську владу, є аксіомою, і високий процент 
тих, хто проголосував за «Луганську» й «Донецьку» республіки, 
загалом відповідає дійсності. Але «донбасівські демосфени» далеко не 
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завжди розуміли, за що саме голосують. На такому грунті самі собою 
виростають бур’яни неуцтва, дурості, безглуздих чуток, розши�
рюючи простір маніпуляцій150. 

І все ж, якщо говорити про вибір зовнішньополітичної орієнтації 
значною частиною громадян Донбасу, навряд чи можна обійтися 
такими простими поясненнями. Голова луганської «Просвіти» 
В. Семистяга бачить цілий комплекс політичних, соціальних, еко�
номічних, фінансових, духовних причин ситуації на Донбасі – 
«складніших, ніж ті, що Путін туди пішов». Основа безпеки – міцний 
прошарок середнього класу, але його на Донбасі не було створено. 
Доцент чи професор університету, приїжджаючи у Київ з провінції, 
не може собі дозволити розміститись у готелі. «Чому так багато 
людей на Донбасі потяглися до Росії? Та ми ж самі у цьому винні… 
Як ми можемо збудувати свою державу, якщо ми маємо територію, 
маємо апарат, маємо назву, але ми не створили націю… Криза, яка 
відбувається на Сході України, є світоглядною»151. 

Поки що, констатує науковець і публіцист, і в матеріальному, і в 
духовному відношенні територія Донбасу перетворюється на Дике 
поле. Психофізичний стан мешканців Донбасу, особливо тих, які не 
мали змоги виїхати з «гарячих точок», упродовж тривалого часу 
лишатиметься складним. Ховаючись у підвалах і думаючи лише про 
виживання, люди втрачають орієнтири, втома від насильства 
витісняє всі інші почуття. Психозам, що виникають на такому 
ґрунті, притаманна втрата раціонально�оціночної основи; люди 
плутають причини й наслідки, не розрізняють доброзичливців і 
ворогів, нездатні відрізнити цінності від симулякрів.  

Як вважає Є. Головаха, близько 60% населення Сходу бачить 
свій регіон у складі України. «Але є частина, яка погано сприймає 
нашу державу, тому треба вміти розмовляти не тільки з більшістю, 
але і з меншістю, якщо влада хоче зберегти єдність країни не тільки 
на папері або військовими засобами»152. Ніхто не скаже сьогодні, за�
значає колишній професор Донецького національного університету 
Ігор Тодоров, скільки років має пройти, щоб життя у Донбасі по�
вернулося у нормальне русло. Адже «ополченці» рекрутуються пере�
важно з жителів шахтарських містечок, фактично позбавлених 
засобів існування. «Тепер ці люди мають автомати, в них виросла 
самооцінка, й повернути їх до минулого життя практично немож�
ливо. Має розпочатися масштабна реструктуризація інфраструк�
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тури Донбасу із використанням досвіду Китаю та країн Південної 
Азії. Щоб дати людям робочі місця із гідною зарплатою, потрібен 
комплексний підхід центральної влади й бізнес�структур; розра�
хунок має бути не лише на кошти держави та іноземних інвесторів, 
але й на власних олігархів. Інакше Донбас може перетворитися на 
постійне джерело дестабілізації ситуації в країні й інструмент лік�
відації нашої держави взагалі»153. 

Щоб позбутися комплексу жертви, потрібно говорити про необ�
хідність ментальних змін, насамперед про відмову від народницької 
історіографії з основоположною формулою «історія належить наро�
дові». Сьогодні знов і знов постулюється новий погляд на історію, 
приміром, у А. Баумейстера («Чи завжди маємо рацію?»)154. Хоча 
понад десять років виразно прозвучала критика І. Колесник на 
адресу культурного коду української науки, сформованого під ви�
разним впливом антеїзму (селянськості) і домінування народниць�
ких схем, складної мозаїки, міфів, містифікацій, історичних фан�
тазмів155. На жаль, і сьогодні, за переконанням Н. Яковенко, пост�
модернізм разом з шквалом постправди, минув. Усе повернулося у 
звичне річище, а в сухому осаді залишився методологічний плю�
ралізм. «Пізнаваність історії – давно пережитий спір»156. 

Через Україну проходив великий Кордон, який був межею між 
християнським і мусульманським світами, між порубіжжям і пра�
вослав’ям та римо�католицьким світом, між роздвоєною лояльністю 
й політичною модернізацією в руслі переосмисленого регіоналізму й 
селективним сприйняттям інакшості. Але є не менше підстав 
пов’язувати з ним і ймовірні ризики й загрози. У світі, наскрізь 
пронизаному явищами конфліктності й агресивності, останні ос�
мислюються з позицій принципово відмінних соціально�онтологіч�
них та аксіологічних систем і часто провокують прийняття не�
зважених і небезпечних політичних рішень. Дискурси, пов’язані з 
оцінками регіоналізму, гранично ідеологізовані й політизовані.  
У цьому легко переконатися, якщо порівняти оцінки кримського й 
східноукраїнського сепаратизму 2014–2017 рр. у викладі ЗМІ 
України, Росії, ЄС, США.  

—————— 
153 Прокопенко М. Про «стокгольмський синдром» Донбасу // День. – 2014. –  

29 жовтня. 
154 Баумейстер А. Новий погляд на історію, або як нам позбутися комплексу жертви // 

День. – 2017. – 14-15 квітня. 
155 Колесник І. Українська історіографія в полі інтелектуальної історії: Modern or 

Postmodern // Ейдос. – Вип. 1. – К., 2005. – С. 237-245. 
156 Яковенко Наталія. «В Українському суспільстві не бракувало елітарної дворян-

ської культури» // День. – 2017. – 14-15 квітня. 
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Хоч з яких позицій підходити до оцінки сепаратизму, він завжди 
виступав як знаряддя руйнування територіальної цілісності дер�
жави. У тих країнах, де спричинені ним загрози національній 
безпеці ще не досягли своєї критичної точки, до сепаратизму існує 
загалом примирливе ставлення. Розглядаючи це суспільне явище  
у руслі концепцій глобалізації та модернізації, аналітики Заходу 
фокусують увагу здебільшого на його функціях щодо реалізації 
артикульованого В. Вільсоном постулату про право націй на само�
визначення. Утім, у поле їх зору потрапляють, як правило, і прин�
ципові вади сепаратизму як ідеології і практики, його негативний 
вплив на систему міжнародної безпеки. Що ж до країн, які вже 
впритул зіткнулися із породженими сепаратизмом катастрофами, 
то тут ставлення до сепаратизму однозначно негативне (попри те, 
що більшість з них утворилося зовсім недавно шляхом руйнування 
територіальної цілісності держав�метрополій). Регіоналізм, що став 
джерелом масової мобілізації, у більшості новопосталих держав не 
створив прецеденти для конфліктів зі застосуванням зброї, але в 
ряді випадків спричинив феномен «замороженої конфліктності», що 
й сьогодні не має ефективних засобів подолання. 

Чимало складностей у визначенні сепаратизму і ймовірних не�
безпек, ним породжуваних, лежить у теоретичній площині. Хто має 
право на самовизначення і в яких обсягах – народ, нація, тери�
торіальна спільнота? Що таке «етнічна територія»? Який обсяг 
«історичних прав» нації можна вважати справедливим? Відповіді на 
ці прості, на перший погляд, запитання виявилися на практиці 
надзвичайно складними, насамперед внаслідок втручання у процес 
національного самостановлення «великої політики». Наприкінці  
ХХ ст. постколоніальні держави стали плацдармом геополітичних 
потуг провідних гравців на світовій арені – із відповідними фі�
нансовими вливаннями, постачанням зброї і т.п. Внаслідок цього 
прокламована демократизація часто ставала прологом підвищеної 
етноконфліктності і навіть громадянських війн. Дав про себе знати  
і т.зв. «ефект доміно»: варто було сепаратистам в одному районі 
добитися бодай часткового задоволення своїх вимог, як в інших 
регіонах їхні послідовники починали добиватися ще більших по�
ступок для себе.  

Мабуть�таки має рацію польська дослідниця регіональної іден�
тичності Донбасу М. Студенна�Скруква, коли розглядає місцевий 
сепаратизм насамперед як критичний стосовно суспільно�культур�
них реалій сучасної України дискурс. У ньому актуалізовано певну 
форму бунту російськомовних українців як своєрідну ідею, що сим�
волічно компенсує мешканцям регіону статус культурного підпоряд�
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кування Києву157. В усякому разі, маємо справу з кричущими про�
явами поведінкового ірраціоналізму, який уже сам по собі потребує 
пояснень. 

Корпоративізм на українському ґрунті жорстко протиставив 
себе ще недавно модним ідеологемам комунальності з претензіями 
на «загальне благо». Егоїстично�групові орієнтації місцевих еліт уже 
не в змозі були приховати нехтування елементарними нормами 
порядності у боротьбі за статус, привілеї, контроль за фінансовими 
й інформаційними потоками. У Донбасі структура інтересів набула 
виразно «тіньового» характеру, а клієнт�патрональні відносини 
«перекрили» всі інші канали самоорганізації бізнесу. Новий вимір 
регіоналізму на південному сході України мав явні ознаки корум�
пованості, високої затратності, переважання «фобій гіршого» у сус�
пільній свідомості. Та й повсюди в Україні місце «середнього класу», 
який у цивілізованих соціумах становить основу громадянського 
суспільства, поволі займали безпринципні ділки, які в економічній і 
політичній поведінці віддавали явну перевагу інтересам особистого 
збагачення.  

Т. Орлова бачить у ментальних характеристиках залишкового 
різновиду Homo sovieticus багато рис, зумовлених православ’ям і 
особливостями російської цивілізації. «Це такі риси, як сервілізм, 
безвідповідальність, традиціоналізм, патерналізм, конформізм, зрів�
няльні настрої, утриманство тощо. Саме ці настрої – головна ру�
шійна сила більшості населення в Криму, в Донецькій і Луганській 
областях». В Україні, доводить вона, у тій чи іншій формі наявний 
процес зіткнення євразійської й євроатлантичної цивілізацій. 
Дослідниця реєструє у цьому контексті появу православізму чи 
«політичного православ’я» – проектів ресакралізації політики і вод�
ночас політизації релігії. «Як за часів Середньовіччя поширювалася 
на чужі землі влада Арабського халіфату під прикриттям боротьби 
за «істинну віру» – іслам, так у наш час для аналогічних цілей 
використовується ідея «Русского мира»158. 

Щодо специфічності ідентичності Донбасу можна впевнено 
стверджувати лише те, що у будь�яких своїх проявах вона доволі 
довго мала на собі виразний відбиток залишкової «радянськості». 
Німецька дослідниця К.Ціммер уважно дослідила її специфіку у 
праці «У полоні минулої слави. Самоідентифікація й самосимво�
лізація в Донбасі». Праця містить наголос на двох ключових рисах 

—————— 
157 Studenna-Skrukwa M. Ukraiński Donbas: Oblicza tozsamości regionalnej. – Poznań, 

2014. 
158 Орлова Т. Пострадянський простір: зіткнення цивілізацій // День. – 2015. –  

12 серпня. 
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місцевого самосприйняття – уявленні про унікальність Донбасу і 
його особливій ролі та пріоритеті саме регіональної ідентичності 
(репрезентованої не в етнічних, а в соціально�економічних термінах) 
серед інших критеріїв самоідентифікації. Порівнюючи останні з 
відповідними критеріями німецького Руру та південного сходу 
Великобританії, К. Ціммер недвозначно наголошувала: той «полон 
минулої слави», в якому опинилася більшість мешканців краю, 
створює додаткові ризики гальмування розвитку регіону159. 

Сьогодні ідентичність Донбасу явно «не вписується» у ту струк�
туру, яка склалася на пострадянському просторі. Інколи здається 
незбагненною така готовність до насильства й руйнування систем 
власного життєзабезпечення, яка підлягає оцінюванню лише в 
межах «соціального божевілля». Але не можна не визнати: навіть 
якщо у Донбасі воюють кілька тисяч добре озброєних російських 
найманців, без підтримки місцевого населення стільки часу вони не 
протрималися б. Ненависть мешканців непідконтрольних Києву 
територій набула характеру хронічної хвороби, яку можна пояснити 
лише в термінах науки про психопатологічні стани. Не може не 
дивувати позиція місцевих олігархів. Здається, мають рацію ті, хто 
вважає: супербагаті «намагалися приготувати шашлик, а в резуль�
таті спалили власний будинок»160. 

Про конкретні прояви сепаратизму в Криму й на Донбасі мова 
йтиме далі. Тут важливо звернути увагу на принципово відмінне 
бачення засобів протидії сепаратизмові з боку західних і вітчиз�
няних політиків. У рекомендаціях США і ЄС найбільш ефективним 
засобом долання сепаратизму визнається федералізм – у тих, 
зрозуміло, формах, в яких він на місцевому рівні склався. В Україні 
ж існує тверда переконаність у тому, що, принаймні в сучасних 
умовах, федералізм для неї – не панацея, а пряма загроза суве�
ренітету і завданню європейської інтеграції. У баченні авторів на�
ціональної доповіді «Політика інтеграції українського суспільства у 
контексті викликів і загроз подій на Донбасі», реалізація ідей феде�
рального устрою майже неминуче спричинила б якщо не прямий 
розпад української держави, то її перетворення на аморфне об’єд�
нання територій з великим обсягом внутрішньої самостійності161. 

—————— 
159 Zimmer K. Trapped in past glory. Self-identification and self-symbolisation in the 
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Що ж до позиції РФ у цьому дражливому питанні, то вона, 
безумовно, заслуговує спеціального розгляду. Єдине, на що тут 
варто звернути увагу: вона з самого початку є спекулятивною, бо 
декларує одні принципи, а керується зовсім іншими. Лицемірно 
опікуючись потребами уявних «співвітчизників» на пострадянсько�
му просторі, Росія посилено ратує за федеративну модель держав�
ного устрою України. Насправді ж, за висновками Центру О. Ра�
зумкова, вона «домагається визнання ЄС (і світом загалом) цих 
держав як «зони російських привілейованих інтересів», експорту�
вання до них своєї державоцентричної та авторитарної («євразій�
ської») моделі «керованої демократії» і створення під власною егідою 
потужного інтеграційного утворення, яке б діяло за її правилами»162. 

Неупереджені російські науковці з тривогою говорять про те, що 
в РФ накопичено величезний потенціал злоби й ненависті. Не 
можна виключати й кривавий антизахідний бунт із закликами 
«трощити всіх інородців» та «громити клятий Захід». Причому де�
кілька важливих складових цього страшного «бікфордового шнура» 
вже є в наявності»163. 

Російські політтехнологи й путінські спічрайтери не надто обтя�
жують себе пошуком сучасних формул, які б бодай мінімальною 
мірою виправдовували втручання у перебіг подій на пострадян�
ському просторі. Очевидно, що їх цілком задовольняє архаїка 
«єдинокровності», вкладена у примітивну й недолугу формулу «за�
хисту співвітчизників». Після деякої перерви у її застосуванні у  
2015 р. вона знову з’явилася у путінському виконанні у докумен�
тальному фільмі «Світопорядок», показаному на російському телеба�
ченні. Традиційно вона має такий вигляд: «Ми не можемо віддати на 
з’їдання націоналістам тих людей, які на південному сході про�
живають. І не лише росіян, але й російськомовне населення, яке 
орієнтується на Росію»164. 

Німецький публіцист Фріц Ерліх наголошує: той, хто шукає 
дійсні причини нападу Росії на Україну, не повинен звертатися до 
теорії змови. На війні заробляють гроші, а економіка Росії «три�
мається, як на волосині, всього лиш на експорті зброї». Після США 
(29%) Росія (27%) є другим за обсягами постачальником великих 
систем озброєння в усьому світі. США у ХХІ ст. скоротили свої вій�
ськові витрати, Росія, навпаки, їх нарощує, бо вже не може існувати 
без військово�індустріального комплексу. Тому створенням нових 

—————— 
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образів ворогів населення систематично готували до війни. 
Оскільки військова промисловість Росії виявилася дуже прибут�
ковою, олігархи й акціонери цієї галузі жодним чином не зацікавлені 
в зміні зовнішньополітичного курсу РФ. Лишається уповати на 
санкції і на те, що росіяни зрештою усвідомлять: орієнтована ви�
ключно на сировину і війну економіка в сучасному світі приречена 
на провал165. 

У трактуванні історика й політолога з Центру балтійських та 
східноєвропейських студій університету Сьодерторн (Стокгольм) 
Ігоря Торбакова пошуки втраченого статусу великої держави і гли�
боке антизахідництво, продиктоване «почуттям образи через уявне 
приниження з боку Заходу», стимулюють відродження ідеології 
класичного євразійства, яке почалося у 1990�х рр. Симптоматич�
ними виявилися спроби створити певну «гібридну» версію ідеології 
російської винятковості на основі поєднання ідей «неоєвразійства»  
і класичних версій геополітики. Із «євразійства» запозичується зо�
браження Росії як особливої цивілізації із загальносвітовою куль�
турно�історичною місією, а із геополітики – теза про одвічне праг�
нення Заходу принизити й розчленувати її. На такій доволі хиткій 
основі вибудовуються як схеми специфічних інтересів і завдань Росії 
на пострадянському просторі, так і поширені уявлення про «спів�
вітчизників», які, мовляв, потребують російського «захисту». 

За О. Забужко, Росія ретельно планувала демонтаж України, 
культивуючи взаємну ненависть, розбрат з наростаючим хаосом, 
щоб потім виступити у ролі «миротворця». «Все було готове, пере�
віряли лише довірливість «біомаси». У підсумку «ми зараз в інфор�
маційному просторі постійно стикаємося з бурхливими новинами – 
історіями постановочними, попридуманими десь у штабах «реконст�
рукторами», які, як казав німецький філософ Якоб Беме, «хочуть 
бути авторами», керувати реальністю. Це те, що називається «сата�
нинською амбіцією»… Завдання інформаційного терору – роззброю�
вати величезні маси людей: регіони, міста, навіть цілі країни – 
морально й ментально…, змусити людей самих руйнувати своє 
життя, прищеплюючи їм страх і ненависть до надуманого ворога, 
розхитати «соціальний організм». Тепер, міркує письменниця, дове�
деться «склеювати, зшивати інформаційно «розідрану» країну на 
живу, людську «нитку»166. 

—————— 
165 Ерліх Ф. Навіщо Росії потрібні війни і чому санкції такі важливі // День. – 2015. – 

24 лютого. 
166 Забужко О. Россия тщательно планировала демонтаж Украины. Донбасс гото-

вили «под Путина», а Закарпатье – «под Орбана» // http://gordonua.com/news/society/ 
Zabuzhko. 
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Чи створює «український проект» надійну основу для такого 
зшивання? Чи забезпечує наступальність принаймні в ідеологічній 
сфері? Для більшості неупереджених вітчизняних аналітиків уже до 
початку збройного протистояння на Донбасі було очевидно, що 
стратегія українських владних структур у площині захисту націо�
нального суверенітету упродовж усіх років незалежності була не 
надто успішною. Фахівці Національного інституту стратегічних 
досліджень у 2013 р. попереджали владу, що «наявний характер 
взаємовідносин на владній верхівці, зокрема в системі «влада – 
опозиція», здатен поставити під загрозу чи не єдиний вагомий 
здобуток України у сфері порозуміння – міжнаціональний мир… 
Фактично заохочуються демагогія і популізм, практика тотальних 
взаємозвинувачень, персоніфікація помилок і невдач, штучне сти�
мулювання народного невдоволення, створення під вибори квазігро�
мадських (фальшивих, за висловленням зарубіжних політологів) 
структур. Останнє стає потужним чинником падіння довіри до 
демократичних інститутів, політико�правового нігілізму та соціаль�
ної аномії. Однак найнебезпечнішим є те, що за таких обставин 
однозначно політичного забарвлення набувають історично зумов�
лені розбіжності між регіонами України». За О. Корнієвським, по�
дальшої поляризації політичного поля України неможливо було 
уникнути самим лише реформуванням потенційно конфліктних ін�
ститутів демократії – найголовнішим завданням державної політики 
за таких умов мала бути розробка й популяризація загально�
визнаної системи базових громадянських цінностей як фундаменту 
для узгодження різних соціально�групових позицій167. Однак якраз 
цей напрям ідеологічної роботи виявився чи не найслабшою ланкою 
вітчизняної гуманітарної політики. 

Нагальною потребою на сучасному етапі є осмислення можливих 
сценаріїв, пов’язаних із деокупацією. Яке майбутнє бачать місцеві 
жителі для окупованих територій і як російська агресія вплинула на 
громадську думку? У монографії, яку підготували співробітники 
Школи політичної аналітики Національного університету «Києво�
Могилянська академія» з долученням Фонду «Демократичні ініціа�
тиви» ім. Ілька Кучеріва, станом на травень 2016 р. у підконт�
рольного Україні Донбасу (за свідченням М. Золкіної) сформувалася 
позиція: ні – миру за будь�яку ціну. Де�факто, це означає, що у 
суспільних настроях регіону домінує налаштованість на перемовини 
і пошук компромісів як на основний шлях врегулювання конфлікту з 

—————— 
167 Корнієвський О. Інституційні чинники поляризації сучасного політичного про-

стору України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2013. – Вип. 6. – С. 134-145. 
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Росією, але громадяни здебільшого підтримують вибіркові компро�
міси і зазначають, що далеко не на всі пропозиції в рамках пере�
мовин України варто приставати. Так, восени 2015 р. на Донбасі 
істотно переважала орієнтація на «мир за всяку ціну» – її під�
тримували 59,5% населення регіону, але у травні 2016 р. прихиль�
ників такої позиції лишилося 29%. Натомість суттєво зросла частка 
прихильників вибіркових компромісів – від 35% до 49% відповідно168. 

Наразі, констатує А. Єрмолаєв, слід визнати як доконаний  
факт те, що пострадянський український проект себе вичерпав. 
«Успішний референдум за незалежність, готовність 50�мільйонного 
суспільства пережити всі труднощі «бандитського капіталізму» задля 
спільного майбутнього, толерантність і миролюбність як загальні 
риси – все це в минулому. І переважно тому, що цей проект так і не 
став республіканським… Пострадянський український проект ви�
явився транзитним, але зовсім не через «транзитність» переходу від 
соціалізму до демократії та ринку. А через егоїзм і хижість прав�
лячих верств, які використали молоду державу як «правило гри» – 
для власної влади, накопичення капіталу, нового політичного про�
жектерства»169. 

На жаль, вітчизняні гуманітарії теж причетні до «транзитності» і 
обмеженої життєздатності українського проекту. Імперські стерео�
типи російських інтерпретацій, базовані на догмах «русского мира», 
наштовхнулися на «зустрічний позов» з боку тих українських істо�
риків, які обрали своїм кредо дивну суміш презентизму й віктимі�
зації. Намагаючись розглядати історію України виключно через 
етнічну призму, вони заклали у фундамент національного наративу 
версії «упослідженості» української нації, понад 700�річної коло�
ніальної залежності України від Росії. Україна в такій системі сві�
тобачення незмінно постає в ролі жертви, об’єкта окупаційної 
політики. Наслідком стало утвердження у значної частини насе�
лення «самозневажливого, самозневіреного ставлення до власних 
якостей як спільноти, так званий негативний self�image (образ 
самого себе)». Таке світобачення украй негативно позначалося на 
процесах формування національної ідентичності, а відтак і гро�
мадянської солідарності, віри у власні сили та готовності до взає�
модії170. 

Некритична прихильність до наслідування західних зразків зу�
мовила помітне відставання вітчизняної суспільної думки від кра�
—————— 

168 Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії на Донбасі: регіо-
нальний вимір. – С. 183-185. 

169 Єрмолаєв А. Країні потрібен перепочинок // Дзеркало тижня. – 2016. – 9 квітня. 
170 Експертна доповідь «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2006 році» 

(проект). – Б.м., б.д. – С. 20. 
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щих моделей «реорієнталізму», запропонованих вихідцями з «тре�
тього світу», які здобули освіту в університетах США та Європи. Хоч 
Україна ніколи не належала до «третього світу», більшість віт�
чизняних гуманітаріїв задовольнилася пояснювальними схемами в 
руслі примітивного антиколоніалізму, навіть не намагаючись при�
наймні усвідомити різницю між антиколоніалізмом і постколоніа�
лізмом.  

Доволі цікаву модель переосмислення європейської історії запро�
понував нещодавно індійський теоретик постколоніалізму Д. Чакра�
барті. Задаючи собі запитання: «як думка відноситься до місця», він 
пропонує «провінціалізувати Європу», тобто подивитися на неї з 
точки зору впливу специфічних історичних траєкторій, перепле�
тення різних традицій і суспільних практик. Йдеться, отже, про 
реінтерпретацію базових категорій європейської історії крізь призму 
регіональності. По суті, це заклик до реінтерпретації усього істо�
ричного процесу – з простеженням його залежності від тих істо�
ричних та інтелектуальних традицій, які досі не могли претендувати 
на універсальну значущість, і отже, лишалися в тіні. Такий підхід 
пропонує новий методологічний ключ і до аналізу впливу утворю�
ваних на пограниччях «гібридних» ідентичностей на політику мет�
рополій, і на розстановку сил на геополітичному просторі171. 

Знадобився, зрозуміло, певний час, щоб усвідомити вразливість 
антиколоніального типу дискурсу, базованого на емоційній вклю�
ченості історика у контекст пов’язаного із колоніалізмом насиль�
ства, нелюдської експлуатації, руйнування культурних коренів або�
ригенів. Позиція «захисника скривджених» була виграшною в полі�
тичному відношенні і тому довго здавалася бездоганною – як основа 
наративу емансипації. Але поступово до дослідників приходило 
усвідомлення того, що антиісторичною може бути не лише риторика 
колонізаторів, але й непомірне роз’ятрювання «старих травм» реч�
никами поневолених народів. Інтереси об’єктивності вимагали від�
критими очима, без упереджень, подивитися на створені колоніа�
лізмом проблеми насильства, геополітичних впливів, культурних 
взаємообмінів. Постколоніальні студії стали своєрідним викликом 
не лише колоніалізмові, але й примітивізованим, «віктимним» анти�
колоніальним дискурсам. 

Постколоніалізм прийнято нині розглядати «не просто як явище, 
яке буквально приходить після колоніалізму і позначає його зане�
пад, а гнучкіше, як полеміку з колоніальним пануванням і спадком 

—————— 
171 Chakrabarty D. Provincializing Europe: Postcolonial throught and historical diffe-

rence. – Princenton–N.Y., 2008. – P. ХІІІ. 
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колоніалізму»172. Як вважає Ліза Ганді, колоніальні наслідки потре�
бують «терапевтичної теорії, чутливої до завдання пам’ятати й 
пригадати колоніальне минуле»173. 

І. Колесник наголошує на тому, що «префікс «пост» у словах 
«постколоніальний», «постколоніальність» виступає не лише як часо�
вий маркер, а як концепт із кількома смислами, що водночас 
означає: а)певний період; б)процес; в)дискурс деколонізації… «Пост» 
тут має не стільки часові, скільки змістові конотації й характеризує 
простір методологічної рефлексії стосовно протоколоніальних, коло�
ніальних і постколоніальних проблем»174. 

Напрям постколоніальних студій оформився на основі виниклої 
у 1980�х рр. невеликої дослідницької групи (Subaltern Studies Group), 
яка шукала відповідь на питання, чи здатні пригноблені («мовчазні 
культурні групи, що зазнали крайнього політичного, соціального  
й культурного пригнічення») на осмислені власні оцінки. 
М. Павлишин, австралієць українського походження, бачить у 
постколоніальних підходах результат деконструкції колоніалізму, 
наслідок демаскування й демонтажу структур культурного капі�
талізму і водночас їхнього продуктивного перевикористання. 
Постколоніальність, доводить він, орієнтується не на хронологічний 
процес, а на горизонтальний простір, фізичний і соціальний, на 
«екологічне суспільство», де в числі інших цінностей фігурує й 
злагода між нацією і людиною. Цим постколоніальні підходи від�
різняються від антиколоніальних, які в українському варіанті 
просто підмінили «чужі» історіографічні міфи «своїми». Архаїчній 
системі антиколоніальних оцінок Павлишин протиставляє відкри�
тий постколоніальний простір, в якому можливі і вільні імпровізації 
на будь�які теми, і своєрідний відпочинок від «літератури обов’язку», 
яка руйнує стіну між офіційним і офіціозним дискурсами175. Хоча 
повністю поділити тезу Павлишина про вітчизняні варіанти струк�
тур культурної залежності, у тому числі й про культурний колоніа�
лізм, все�таки складно. 

Про співвідношення колоніальності, колоніалізму, окцидента�
лізму, постколоніалізму розмірковує і аргентинець Вальтер Міньоло, 
автор книги «Локальні історії/Глобальний дизайн: колоніальність, 
підпорядковані знання й мислення пограниччя» (2000). Постколоні�
альність у його баченні – доволі сумнівний термін, інколи небез�
печний, обмежено і не завжди усвідомлено вживаний. Світ треба 
—————— 

172 Loomba A. Colonialism/Postcolonialism. – New York, 1998. – P. 12. 
173 Gandhi L. Postcolonial theory: A critical introduction. – New York, 1998. – P. 4, 7-8. 
174 Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. – К., 2013. – С. 334. 
175 Павлишин М. Казаки на Ямайке: проявления постколониализма в современной 

украинской культуре // Перекрестки. – 2005. – № 3-4. – С. 5-16. 
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осмислити заново, доводить він, з відходом від превалюючих моде�
лей універсальної історії, успадкованої від християнства, Гегеля й 
Маркса. Історія не може більше викладатися у рамках тієї хроно�
логічної вигадки, яка представляла шлях від християнства до Гегеля 
як рух по висхідній, так само і як рух «залученого до цивілізації» 
Сходу до центру модернізації в Європі. Як альтернативу автор 
пропонує модель вивільнення «локальних критичних історій» від 
глобального дизайну, зокрема, парадигму постокциденталізму. Її він 
розглядає як основу «пограничної епістемології», тобто системи за�
гального переосмислення поглядів на справедливість, рівність, де�
мократію на основі розуміння «кордонів імперських відмінностей» 
(border of the imperial differences). Місце виробництва й репрезентації 
конкретного знання тут має ключове значення. «Сила постколо�
ніального теоретизування криється в його нових можливостях для 
епістемологічної, а також соціальної й культурної трансформації»176. 

Усвідомлення того, що «різні суспільства в різний спосіб» визна�
чають фундамент модерності і наслідків колоніальності, привело 
Арджуна Ападураї до висновку: «глобалізація є глибоко історичним, 
нерівним і навіть локалізаційним процесом»177. Американський сла�
віст українського походження Віталій Чернецький конкретизує цю 
тезу в доволі простий спосіб: поняття глобальності перестало асо�
ціюватися із нарцисизмом та самовпевненістю Заходу, що довго 
вважав себе втіленням універсальності. Краху зазнала і парадигма 
«трьох світів», яка постала як безпосередній результат початку 
холодної війни і масової деколонізації Азії і Африки. 

«Нумерування світів», за Чернецьким, було неприховуваним при�
писуванням рангів – за Заходом було закріплено визначення «пер�
шого світу» за ознаками технологічної розвинутості і «свободи від 
ідеологічних примусів». Під визначення технологічної розвинутості 
потрапляв і «другий світ», але йому закидали ідеологічну заанга�
жованість. «Третій світ» характеризувався як не лише економічно й 
технологічно нерозвинутий, але й як позбавлений «політичного й 
наукового мислення». 

Утім, саме «третій світ» кинув виклик традиційному баченню 
ролі «першого світу» як уявному втіленню універсальності. Дискурс 
постколоніалізму виріс із наукового дискурсу постмодернізму і став 
його додатком. Що ж до реакції на активізацію постколоніаліст�
ського дискурсу у т.зв. другому світі, то вона виявилася млявою – як 

—————— 
176 Миньоло В. Окцидентализм, колониальность и подчиненная рациональность с 

префиксом «пост» // Перекрестки. – 2004. – № 1-2. – С. 161-196. 
177 Appadurai A. Modernity of large: Cultural dimensions of globalization. – Minneapolis, 

1996. – P. 17. 
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констатує В. Чернецький, в російських наукових публікаціях аж до 
останнього часу фігурували лише поодинокі згадки праць Е. Саїда 
та Т.Ч. Співак. Однак, зауважує він, існує пострадянська країна, яка 
довела свою чималу сприйнятливість і до дискурсу постмодернізму, 
і до дискурсу постколоніалізму, і це – Україна. У випадку постколо�
ніалізму можна навіть говорити про притаманну місцевому дис�
курсу на початку «надто ейфорічну апропріацію, що призвела до 
некритичного застосування терміна». Однак надалі, принаймні в 
царині літературознавства, Україна створила «майже взірцевий 
підхід» до аналізу цього феномена, з�поміж усіх суб’єктів колишньої 
імперії мала чи не найскладніші стосунки з метрополією. І хоч 
українському колоніальному досвіду бракувало «класичного склад�
ника раси», «Україна пережила справжній бум розмов і текстів 
довкола постколоніалізму»178.  

Справедливості заради слід зауважити, що вітчизняні інтелек�
туали далеко не завжди знаходять потрібні аргументи у відповідь на 
закиди представників тропічної Африки про неадекватність засто�
сування формули колоніального статусу України у складі росій�
ської/радянської імперії. Навряд чи когось сьогодні можуть переко�
нати пояснення на зразок того, що «українська мова – то наша чорна 
шкіра». «Економічні» аргументи, що зазвичай використовуються у 
таких випадках (нещадна експлуатація місцевих природних ресур�
сів, орієнтація на потреби військово�промислового комплексу, висо�
кий рівень технологічного забруднення території) можуть бути 
свідченням чого завгодно (недостатньої ефективності «соціалістич�
ного способу виробництва», асиметрій у розміщенні продуктивних 
сил, вузькості споживчого ринку, несамостійності місцевих еліт 
тощо), але зовсім не обов’язково – колоніального статусу179. До того 
ж, як точно підмітив Е. Тоффлер, найчастіше демасовізація сус�
пільств скрізь ускладнює завдання управління, виводить усі сус�
пільні системи на вищий рівень розмаїття та складності. У цьому 
розумінні, за Дж. Найтом, навіть західні штати США «все частіше 
бачать себе енергетичною колонією таких штатів, як Каліфорнія»180. 
Найчастіше поняття «колонія», «колоніалізм», цілком придатні для 
виконання функцій метафор, втрачають цінність, якщо автори 
відмовляються «прийняти, майже несвідомо, загальноприйняті еко�
номічні поняття, категорії, дефініції»181. 
—————— 

178 Чернецький В. Картографуючи посткомуністичні культури. Росія та Україна в 
контексті глобалізації. – К., 2013. – С. 77-93. 

179 Див., напр.: Грабовський С. Деколонізація… Або про виклики минулого сьогод-
нішній Україні // День. – 2015. – 26 лютого. 

180 Тоффлер Е. Третя Хвиля. – К., 2000. – С. 281. 
181 Там само. – С. 89. 
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Особливу небезпеку, на наш погляд, становить той факт, що 
теорії майже 700�літньої колоніальної залежності і досі становлять 
основу «підручникових версій» вітчизняної історії. Зроблені ще у 
2007–2008 рр. Інститутом національної пам’яті  і Робочою нарадою з 
моніторингу шкільних підручників історії України (керівник Н. Яко�
венко) спроби розхитати цей стереотип наштовхнулися на запеклий 
опір істориків�традиціоналістів і були відкладені «до кращих ча�
сів»182. Не доводиться вже говорити про те, що і в сучасному нау�
ковому дискурсі на теми етнополітичної та політичної залежності 
України від Росії домінують антиколоніальні мотиви, а префікс 
«пост» у кращому випадку є даниною сучасній моді. Львів’янин 
М. Мудрий мав, безумовно, рацію, коли писав, що «анахронічні 
мисленневі формули й концепції на теми колоніального статусу» 
України являють собою приховану загрозу для суспільства, руй�
нують інтелектуальну гнучкість і креативність, привчають учнів до 
подвійних стандартів. «Постійно наголошуючи – з позиції пред�
ставника ображеного народу – на колоніальній у минулому залеж�
ності України й співпереживаючи з нею як з монолітною одухо�
твореною цілістю, автори підручників досягають результату, проти�
лежного бажаному, – замість руйнувати світоглядну залежність від 
колишніх імперій, вони її продовжують, оскільки нав’язують новим 
поколінням українців погляд на минуле як на близьке до сакраль�
ного, як вічне протистояння Добра і Зла»183. 

А проте, як вважає Л. Нагорна, значна частина вітчизняних 
істориків і публіцистів не відчуває різниці між антиколоніальним і 
постколоніальним дискурсами і лишається в полоні викривлених 
дихотомій «свій – чужий», «імперія – колонія», «гнобитель – гнобле�
ний». Хоча на світовому рівні давно визнано, що радянський досвід 
погано вписується у наявні теоретичні схеми колоніальності, а в 
Україні не лише стереотипи «колонії», але й постулати «сімдесяти�
річної радянської окупації» не поспішають здавати свої позиції. 
«Історичний дискурс в Україні радше скидається на «ярмарок ідей» 
та своєрідних «мовних ігор», у ході яких калейдоскопічно мерехтять і 
згасають лексичні фантоми, смакові евфемізми, релікти націо�
нальної мегаломанії»184. 

—————— 
182 Див.: Нагорна Л. Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлек-

тивний потенціал. – К., 2014. – С. 321-322. 
183 Мудрий М. Тема «колоніального статусу» України у підручниках з історії // 

Шкільна історія очима істориків-науковців. Матеріали Робочої наради з моніторингу 
шкільних підручників історії України. – К., 2008. – С. 32-93. 

184 Нагорна Л. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії. – К., 2012. – С. 280-
281, 42. 
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Тим часом різниця між антиколоніальним і постколоніальним 
дискурсами принципова. Постколоніальність – це не просто наступ�
ний «часовий пласт», а нова якість осмислення ситуації, що утво�
рилася після краху колоніальних імперій. І водночас – нове бачення 
діалектики архаїки й модернізації, цивілізованості й нецивілізо�
ваності, центральності й периферійності.  

У цьому ж контексті з’явилися і спроби нового національного 
самоусвідомлення на ґрунті критики «самоколонізованих культур» – 
тих, які не зазнали примусової колонізації, але у «патріотичному 
ажіотажі» воліли зводити в абсолют власну «недоцивілізованість», 
віддаючи перевагу символам і моделям «відсутності». Страждаючи 
від мук невпевненості в собі, «самоколонізовані культури добро�
вільно імпортують чужі цінності й цивілізаційні моделі і знищують 
тим самим власну автентичність. Вони калічать самі себе, визна�
ючи власну неповноцінність. Коли національна свідомість почи�
нається з травми, національна історія дістає можливість ототож�
нювати себе з найрізноманітніними явищами. В обігу з’являються 
дві симетричні і водночас однаково конфліктні доктрини – вес�
тернізація й шовінізм. Оскільки конститутивні травми швидко не 
заживають, історичний ритм таких самоколонізованих культур 
приречений на вічне повернення185. Здається, що над цими ціка�
вими міркуваннями варто замислитися й українським інтелек�
туалам. 

Проблема «чи була Україна колонією в Російській імперії та в 
СРСР» активно дебатується уже понад півстоліття. Один із зачи�
нателів цих дискусій І. Лисяк�Рудницький в есе «Роль України у 
новітній історії» (1963) виводив їхні кордони із політизованих та 
ідеологізованих уявлень істориків�економістів ранньої радянської 
доби про колонії і колоніалізм. Ці уявлення були, однак, відмінними. 
Якщо М. Слабченко беззастережно вважав Україну колонією, то 
О. Оглоблин це категорично заперечував, вважаючи саме поняття 
«колоніалізм» для Східної Європи некоректним. До останнього по�
гляду схилявся й І. Лисяк�Рудницький, який вважав, що термін 
«колоніалізм» застосовний лише до тих держав�метрополій, які не 
мали наміру асимілювати населення завойованих країн. Царська 
Росія, вважав він, «мала справжні колонії як Закавказзя та Тур�
кестан, але Україну годі зараховувати до них»186. УРСР він розглядав 

—————— 
185 Кьессев А. Самоколонизированные культуры // Перекрестки. – 2005. – № 3-4. –  

С. 118-126. 
186 Лисяк-Рудницьий І. Роля України в новітній історії // Історичні есе в 2-х т. – Т. 1. – 

К., 1994. – С. 149. 



Розділ 1. Пограниччя як соціокультурна реальність і джерело підвищеної ризикогенності 127 

як компроміс між фактом відновленого російського панування з 
асиміляційним підтекстом і здобутками Української революції.  

Канадський історик українського походження С. Величенко 
наголошує на тому, що трактування України як колонії радянської 
Росії притаманне як теоретикам націонал�комунізму в УРСР 20– 
30�х рр., так і ідеологам націоналізму часів Другої світової війни. Але 
в цілому жоден серйозний дослідник української історії не поділяв 
думки про колоніальний статус України в Радянському Союзі. 
Сучасні ж постколоніалісти розглядають власну методологію «куль�
турного й лінгвістичного імперіалізму» як своєрідну терапію для 
пригноблених у минулому народів, водночас привласнюючи собі 
функцію роз’яснення суті панування й визволення. Тим часом 
результат такої терапії – застрягання у «комплексі жертви»187. 
Відмежувався від подібної системи поглядів і А. Каппелер188. 

На наш погляд, якщо і можна говорити про колоніальну за�
лежність України в СРСР, то лише в умовно�метафоричному сенсі.  
В Радянському Союзі Україна була одним з основних промислових 
регіонів і дослідним полем для реалізації сміливих модернізаційних 
проектів. Тому, як наголошують Дорота Колодзейчик та Кристина 
Шандру, варто уникати прямих зіставлень і запозичень; водночас 
зберігати здоровий скептицизм, коли йдеться про застосування 
елементів постколоніального дискурсу до реалій радянської і пост�
радянської доби. Раціональніше, зазначали вони, уважно вивчати 
регіональні особливості, а не виборювати для регіону якийсь спе�
цифічний постколоніальний статус189.  

Обнадіює, принаймні той факт, що навіть найбільш радикальні 
прихильники версій радянського «внутрішнього колоніалізму», у т.ч. 
М. Рябчук, визнають його нетиповість – відсутність у радянському 
колоніалізмі засадничого радянського компонента, внаслідок чого 
«на індивідуальному рівні радянські піддані мали незрівнянно біль�
ше можливостей уникнути дискримінації, ніж кольорові жителі 
Африки». Утім, доволі непереконливо звучить теза М. Рябчука про 

—————— 
187 Величенко В. Постколоніалізм, Європа та українська історія // Україна модерна. – 

2005. – № 9. – С. 237, 242-243. 
188 Каппелер А. Українсько-російські стосунки у ХІХ столітті: гіпотези та відкриті 
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189 Kolodziejczyk D., Sandru C. Introduction: In colonialism, communism and east-central 
Europe – some reflections // Journal of Postcolonial Writing. – 2012. – Vol. 48. – № 2. –  
Р. 113-116.  
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те, що для українців їхньою шкірою була їхня «чорна» – убога, 
зневажена, упосліджена «колгоспна» мова190. 

У контексті постколоніальних дискурсів надзвичайно важливо 
переглянути всі звичні моделі центру�периферії, включення�виклю�
чення, лімінальності, структур іншування та репрезентування від�
мінностей, щоб бачити і спільні прикмети у «другому» та «третьому» 
світах, і істотні відмінності у практиках їхньої модернізації та 
акумулювання опозиційної енергії. Власне, на це і спрямовані но�
вітні модифікації теорії регіоналізму, які роблять акцент не стільки 
на небезпеках, створюваних наявними економічними, культурни�
ми, лінгвістичними відмінностями, скільки на обґрунтуванні пере�
ваг, зумовлених цим самим розмаїттям. Наголоси виразно зміщу�
валися від абсолютизації етнічності до усвідомлення місця і ролі 
територіальності. 

Сьогодні вже можна говорити про вступ регіоналістики у пост�
некласичний етап свого розвитку. Від попередніх – класичного, 
пов’язаного з іменами Дж. Віко та Е. Реклю, та некласичного 
(Г. Ріккерт, В. Віндельбанд) – цей етап відрізняє системний перегляд 
форм наукової діяльності: від описово�пояснювальних до проб�
лемно�орієнтованих, від вузько предметних до комплексних про�
грам з випереджувальними ідеями й прогнозними розрахунками. 
«Людиновимірність» – головна прикметна риса постнекласичного 
універсального еволюціонізму, який задає нові орієнтири цивіліза�
ційного розвитку і постулює нове бачення таких категорій наукового 
пізнання, як «стратегія дослідження», «теорія», «метод», «пояснення» і 
багатьох інших.  

Нове бачення регіону як суб’єкта політики потягнуло за собою 
істотне переосмислення усієї системи регіоналістики, насамперед 
тієї її складової, яка вивчає процеси регіоналізації у країнознавчому 
контексті. Політологи констатують, приміром, появу базової скла�
дової світового комплексного регіонознавства, покликаного вивчати 
закономірності процесу формування й функціонування соціально�
економічної й соціально�політичної систем регіонів світу з вра�
хуванням історичних, демографічних, національних, релігійних, 
культурно�антропологічних, політико�правових, екологічних, при�
родно�ресурсних особливостей, їх місця й ролі у міжнародному 
поділі праці і в системі міжнародних відносин. Найчастіше цей 
новий напрям досліджень позначають терміном World Regional 

—————— 
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Studies, але побутують і інші споріднені поняття: International Area 
Studies, Global Regional Studies, Comprehensive Regional Studies та ін. 

Ключова проблема онтології просторовості у баченні фахівців з 
культурної географії полягає у ментальному й когнітивному розриві 
між сприйняттям і відображенням. «Перехід через кордони відбу�
вається постійно, і тому нормальне життя полягає у безперервному 
«відтворенні» перехідних станів, подій та екзистенцій. Кожне від�
чуття наростання небезпеки супроводиться посиленням тривож�
ності і, отже, постійно повторюваними вимогами посилення рівня 
безпеки. В рамках геономіки безпеки досліджуються просторові 
уявлення, насамперед ті, які роблять потенційно небезпечними 
пограничні ідентичності. Практично будь�який конфлікт розгорта�
ється відразу у кількох просторах, і основна проблема якраз і 
полягає у їхньому суміщенні191. 

Ці розмірковування проливають світло на причини того сут�
тєвого переосмислення феномена регіоналізму, яке відбулося на 
межі тисячоліть. У глобалізованому світі успішність держав і дер�
жавних об’єднань, а отже, і їхня безпека, значною мірою залежить 
від того, наскільки грамотно вони структуровані в регіональному 
вимірі. Не випадково рубіж тисячоліть виявився етапним в осмис�
ленні регіональності у всьому розмаїтті притаманних їй смислів. 
Повсюдно  відбувається не тільки швидке нагромадження наукових 
знань про регіони, але й їх історичне осмислення на новій філо�
софській основі. Зрозуміло, що живить цей процес природне праг�
нення науковців впливати на сучасні інтеграційні процеси, зокрема, 
на формування загальноєвропейського регіонального простору. Але 
не меншою мірою – і суто пізнавальний інтерес до дослідження 
регіональних культур і їх взаємовпливів, до з’ясування місця і ролі 
локалітетів – як у минулому, так і в сучасних соціотрансформа�
ційних процесах.  

Процеси інтеграції й диференціації наук діалектично взаємо�
пов’язані; «різниця потенціалів», притаманна цим процесам, сти�
мулює науковий пошук. Під впливом процесів глобалізації на між�
дисциплінарних стиках з’явилося чимало нових тематичних на�
прямів, які істотно розширюють предметне поле регіоналістики. 
Йдеться насамперед про т.зв. критичну геополітику, яка фокусує 
увагу на різних аспектах міжнародної, національної, соціальної 
безпеки. Осмислення реальних і уявних загроз, шкоди від конст�
руювання «образу ворога» потребує специфічних безпекових дис�
курсів, базованих на принципах толерантності. У цьому ж руслі 
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вибудовує свої пріоритети культурно�політична географія, інтереси 
якої сфокусовані навколо проблем політичної й етнополітичної 
культури. У зв’язку з активізацією конфліктогенних чинників, у 
тому числі територіальних претензій одних держав до інших, 
особливого значення набуває нова географія кордонів (лімологія), 
що вже має і своє історичне відгалуження. Можна говорити і про 
географію тероризму, яка набула виразних обрисів у зв’язку із 
загостренням на рубежі тисячоліть міждержавних та міжетнічних 
конфліктів.  

За умов, коли міждержавні кордони, навіть якщо їхні конфі�
гурації лишаються незмінними, уже не є маркерами прив’язаності 
до «місця», повсюдно створюються ситуації нових, рухливих форм 
самоідентифікації. Особливо відчутні вони у зонах погранич, там, де 
кордон слугує уже не стільки умовною лінією поділу, скільки тери�
торією взаємовідштовхування. Уже на початку ХХІ ст. відцентрові 
тенденції наочно виявилися у Донбасі, де зміцнення олігархічної 
форми правління, за висновками соціологів, поставило під загрозу 
не лише проект створення в Україні громадянської нації, але й саме 
існування держави192. Суспільна свідомість тут майже не піддається 
однозначним оцінкам – внаслідок постійного відтворення «перехід�
ного стану», відчуття наростаючої небезпеки, майже безвихідної 
матеріальної скрути. У такій ситуації, констатує В. Головко, «донець�
кий містечковий егоїзм був «втемну» розіграний великоруським 
імперіалізмом. У цьому відношенні місцеві еліти, безумовно, несуть, 
як мінімум, моральну відповідальність, за якою в демократичному 
суспільстві неминуче настає політична. Але питання відповідаль�
ності не повинні перетворюватися на інструмент політичної роз�
прави193. За І. Тодоровим, саме внаслідок відчуття загроз, навіяних 
страхів, незахищеності, які є живильним середовищем для нагні�
тання протистояння, «політична доля Донеччини знаходиться під 
питанням»194. 

Те, що українська влада надто мало робить для порозуміння з 
мешканцями окупованої частини Донбасу, обертається поступовим, 
але неухильним зменшенням її впливу на суспільні настрої на цих 
територіях. Свідченням цього може бути несподівана активність 
донеччан під час похорону ватажка терористів Арсена Павлова 

—————— 
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(«Мотороли»). Офіційні ЗМІ представили величезну чергу до місця 
панахиди як результат звезення бюджетників місцевою «владою», і 
частка істини у цьому, зрозуміло, була. Але не можна не зважати і на 
те, про що відверто писав у «Дзеркалі тижня» Станіслав Васін 
(С. Асєєв) – у черзі, що розтягнулася на 300 метрів, були й ті, хто 
плакав біля труни. «Не розуміти, як потужно проти нас працює час, 
… значить продавати цю війну прямо тут і зараз»195. 

Там, де втрачаються критерії раціонального цілепокладання, 
править бал утопічний тип свідомості – з наївною впевненістю у 
тому, що свобода «без берегів» відкриває шлях до процвітання й 
добробуту. Насправді відмова від головної функціональної цінності 
людського існування – цінності життя окремої людини – руйнує 
дощенту суспільну тканину буття. Коли в абсолют зводиться прин�
цип «або – або», а насильство тлумачиться як єдино надійний ін�
струмент суспільних змін, це означає доведену до абсурду при�
мітивізацію суспільної свідомості. Єдине, чого можна досягти на 
цьому шляху – поглиблення політизації і так вже до краю дез�
орієнтованого соціуму, нового наростання асоціальної активності.  

Цікаві міркування щодо гібридності і дегібридизації політичної 
влади в Україні» пропонує В. Котигоренко. Гібридність – іменник, 
яким означують результат природного або штучного схрещування 
генетично відмінних форм. На цю тему час від часу (найчастіше 
перед виборами й одразу після них) дебатують політики, науковці, 
експерти неурядових громадських організацій. Як дегібридизувати 
політичну владу в Україні? Як зробити український парламент 
ефективним і по�справжньому представницьким? Досвід функціону�
вання вітчизняної політико�владної моделі виявив дві найбільші 
вади притаманної їй гібридності. Перша – невиправдано великі пов�
новаження і можливості, що їх здобуває переможець президент�
ських перегонів. Друга вада гібридності української політичної 
влади полягає у найгіршому варіанті утілення «стримувань і про�
тиваг» у системі владних відносин. За нинішніх умов, коли неза�
вершений і недосконалий процес децентралізації вкупі з високим 
ступенем корумпованості на всіх рівнях усіх гілок влади формує 
загрози перетворення децентралізації на регіональну феодалізацію. 
Партизація й змінюваність політичних партій сприяє деескалації 
неминучих протиріч між владою і народом. 

На жаль, описане – ідеал, рух до якого буде тривалим і не�
простим. Бо справжньої партійної системи Україна не має й досі. 
Більшість партійних проектів створювалися заради просування у 
владу або збереження у владі представників великих бізнес�груп, 

—————— 
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переважно олігархічних. Якщо такі практики продовжаться, загроза 
концентрації олігархатом влади в Україні може стати реальністю на 
десятиліття196. 

Утримати умовну реальність, у баченні В. Горбуліна, надзви�
чайно важливо, щоб сформувати нинішній простір «гібридного 
миру». Пошук відповідей своєю чергою породжує інше питання 
екзистенціального характеру: чи існують правила/методи захисту 
цінностей суспільства, яких не можна обійти. При цьому, на жаль, 
«за дужками» залишається головна проблема: свобода і толерант�
ність, демократія і безпека, стабільність і прогрес – мало/погано 
корелюють між собою. Захід чудово розуміє природу рішень, ух�
валених Україною, хоча поки що морально і не готовий йти цим 
шляхом197. 

Загалом же суперечності ідентичностей настільки урізноманіт�
нюються й ускладнюються, що по�новому постають у гібридних 
формах. Тому системні зрушення в житті соціуму не можуть бути 
забезпечені змінами лише в окремих його сегментах. Вони потре�
бують змін суспільних відносин у цілому, оскільки ціннісно�смис�
ловий універсум останніх визначає нормативну матрицю соціаль�
них практик. Це, в свою чергу, безпосередньо впливає на фор�
мування ідентичностей та визначає напругу суперечностей між 
ними. Тому актуальними для будь�якого соціуму є напрацювання 
«основоположного пакета» цінностей, здатних стати локомотивом 
бажаних змін. В українському контексті він передбачає насамперед 
свободу, відповідальність, справедливість, солідарність. «Має відбу�
ватися артикуляція тих цінностей, які є не стільки спільними/ 
подібними для певної спільноти (різних масштабів та різних типів), 
скільки такими, до яких можуть долучитися усі»198. 

Україна ризикує надовго лишитися у стані «стабільної неста�
більності», якщо владі за допомогою громадянського суспільства не 
вдасться знайти не лише потужні важелі забезпечення економіч�
ного зростання, але й ефективні модулі впливу на систему світо�
сприймання людей, які втомилися від постійних стресів й невиз�
наченості. Неможливо довго жити у світі взаємовиключних істин, в 
полоні формули «або – або», або «слава», або «ганьба». Доведеться, 
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хочемо ми цього чи ні, існувати у світі різноспрямованих «правд», 
шукати компроміси, діяти за формулою «і – і». Найтяжче засвоїти 
таку життєву стратегію буде, зрозуміло, тим, хто пройшов через бої  
і втрати. Суспільство має допомогти цим людям адаптуватися до 
мирних умов і не пропонувати простих розв’язок там, де потрібна 
наполеглива праця. Шукати вихід у нових Майданах і революціях 
безперспективно: соціум і так уже заплатив надто високу ціну за 
революційну екзальтацію й наївні ілюзії. Настав час солідарних дій; 
іншого шляху до кращого майбутнього немає.  

Необхідно здійснити величезну роботу у напрямі осмислення 
того, що сталося, і роль суспільної науки тут має бути авангардною. 
Під час бойових дій відбулася певна хаотизація понять, підходів, 
особливо у ставленні до насильства. Апологети імперії дістали урок 
«неповернення» – ревізію кордонів легко розпочати, але, навіть 
сплативши за неї високу ціну, рано чи пізно у результаті настає 
розчарування, не виключена й «ланцюгова реакція». Україна мала 
можливість переконатися у тому, що монополії на насильство ні в 
кого немає і що застосування сили породжує контрсилу, значно 
брутальнішу й непідвладну здоровому глузду. Найстрашніший урок 
дістали дезорієнтовані прихильники «русского мира», виховані в 
упевненості, що Росія забезпечить їм підтримку й захист за будь�
яких умов. Страх перед вигаданим образом «ворога�бандерівця» 
штовхав молодь на екстремістські вчинки, і значна її частина опи�
нилася у лавах бойовиків. Доволі скоро вона потрапила у психо�
логічну пастку: скласти зброю означало відповідати за вже скоєні 
злочини, а продовжувати стріляти – значить нагромаджувати по�
тенціал провини перед власним народом. У таких випадках людина 
доволі часто обирає для себе найгірший варіант поведінки.  

Надзвичайно складно сьогодні відшукувати відповідь на питан�
ня: якими мають бути моделі примирення після того, що сталося? 
Ясно, що відтворення миру й спокою потребуватиме часу; очевид�
ним є і те, що соціуму доведеться пройти через певний період 
негативного миру, базованого на компромісах. Якщо ж говорити про 
ідеал позитивного миру, то за сучасних умов він чимось нагадує 
кантіанську максиму «вічного миру», настільки ж умоглядну, на�
скільки утопічну. Утім, у Канта можна запозичити й доволі тверезу 
думку: справа не в тому, реальний «вічний мир» чи не реальний. 
Набагато важливіше діяти так, ніби реальним є те, чого немає199.  

—————— 
199 Кант И. Основы метафизики нравственности. – М., 1999. – С. 738. 
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Нові параметри формування ідентичностей, де потоки й мережі 
стають своєрідними символами нівелювання просторових залеж�
ностей, зумовлюють потребу у підвищеній увазі соціогуманітаріїв до 
логіки місця і центр�периферійних відносин. Незалежно від того, в 
яку формулу зміну політичного устрою в країні буде вкладено, 
очевидно, що усталена система центр�периферійних відносин уже 
«не працюватиме». Потрібна повна відмова від «давальницької» 
схеми: центр уже не виділятиме і не даватиме регіонам певні ре�
сурси, користуватиметься лише тією їх часткою, яка буде закріп�
лена у законодавстві. Рештою, також законодавчо фіксованою, 
регіони мають розпоряджатися на свій розсуд. Будь�яка імітація цієї 
схеми не піде на користь ні центру, ні регіонам. 

Показово, що вихід із цієї ситуації фахівці пов’язують з розши�
ренням регіонального контексту переговорного процесу. Директор 
Національного інституту стратегічних досліджень В. Горбулін вва�
жає, що уникнути перспективи перетворення всього пострадян�
ського простору на суцільну регіональну конфліктну зону можливо 
лише шляхом його реорганізації. Імперській мегаломанії РФ до�
цільно протиставити багатосторонній дипломатичний діалог країн 
пострадянського простору за участю інших заінтересованих дер�
жав, який має інституалізуватися спочатку у вигляді міжнародної 
конференції, а потім і у формі міжнародної організації. Допуска�
ється, зокрема, варіант запровадження «міжнародного управління 
конфліктними територіями з невизначеним політичним статусом», 
чогось на зразок новітньої історичної версії концепції «підмандатних 
територій»200. Природно, що для реалізації таких планів доведеться 
«задіяти» увесь теоретичний потенціал сучасної регіональної науки, 
починаючи від традиційних версій регіоналізму і кінчаючи новіт�
німи соціологічно�антропологічними підходами до співвідношення 
територіальних і ментальних кордонів. 

Багатотомні історії породжують дивні, часом суперечливі роз�
думи, відчуття, асоціації, свідчить О. Ясь. Ця тенденція повоєнної 
соіогуманітаристики провістила про перехід від ери мікроісторії – 
масової та знеособленої, що домінувала впродовж першої половини 
ХХ ст., до мікровізій, локальних вимірів і прочитань минувшини. 
Відтак етнополітичні та державні трансформації запустили нову 
хвилю «романтизації» та легітимації національних історій, аксіоло�

—————— 
200 Горбулін В. Чи є життя після Мінська // Дзеркало тижня. – 2016. – 13 лютого. 
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гічних настанов різних культурних епох у контексті епістемоло�
гічних взірців201. 

Очевидно, що за умов невизначеності шляхів розвитку укра�
їнсько�російських відносин у найближчій і у віддаленій перспективі 
значення наукового проектування і визначення стратегічних прі�
оритетів неухильно зростатиме. Якоюсь мірою соціогуманітарис�
тика сьогодні пожинає плоди власної недалекоглядності – адже, як 
заважує Є. Марчук, ніхто в світі не зумів ані спрогнозувати анексію 
Криму, ані передбачити можливість війни РФ проти України на 
Донбасі. Тому істотного перегляду потребує уся оборонно�безпекова 
законодавча база з одночасною зміною ставлення влади до про�
гнозів і рекомендацій аналітиків. «Російське керівництво, на мій 
погляд, просто не представляє в повному обсязі, яке небезпечне для 
себе вогнище воно розпалює»202. 

Таким фундаментом у наш час може бути лише послідовний 
людиноцентризм. Як констатує А. Гальчинський, під впливом об’єк�
тивних чинників глобально�цивілізаційного процесу сучасний світ 
розгортається ліворуч – убік людини. У новій соціоцентричній (его�
центричній) реальності, що формується, людина прямо й безпо�
середньо стає реальним системоутворюючим центром перспективи. 
Притаманна реаліям індустріального капіталізму логіка економіч�
ного детермінізму відходить в минуле; на зміну їй приходить логіка 
соціальних перетворень і економіки людини. Насамперед з орієнта�
цією на потреби пізнання й комунікацій, і не меншою мірою – на 
потреби самоствердження й самоідентифікації індивідуальності в 
людині, накопичення й реалізації її інтелектуального потенціалу й 
творчих можливостей203. 

Лишається відповісти на головну проблему, поставлену А. Галь�
чинським – «Кінець євроцентризму: що далі?». Найважливіші визна�
чення суспільного прогресу, як природне право на вільний розвиток 
людини, її самовираження, верховенство права, демократія та гро�
мадянське суспільство – все це, що стосується як загальнолюдських 
цінностей, сформувалося в межах західної цивілізації. Світ руха�
ється в напрямі утвердження глобального суспільства – суспільства 
без географії та території, заснованого на інформаційно�комуні�

—————— 
201 Ясь О. Традиції великих історичних наративів у світлі культурних епох кінця 

ХVІІІ–ХХ ст. // Український історичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 6-38. 
202 Марчук Є. На шляху до НАТО. – К.–Париж–Дакар, 2016. – С. 340. 
203 Сколотний Ю. Анатолій Гальчинський: «Світ розгортається ліворуч – у бік лю-

дини» // Дзеркало тижня. – 2016. – 29 жовтня. 
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каційних домінантах глобального соціально�мережевого суспіль�
ства. Усе це – докази, що підтверджують фактичний кінець світо�
глядної доктрини євроцентризму, отже, і безперспективність її 
можливої реанімації на практиці в майбутньому204. 

Автори згадуваної вже монографії «Донбас і Крим: ціна повер�
нення» застерігають: сучасна криза завдала руйнівного удару по 
світовому порядку. «Такі процеси можуть призвести до формування 
у світі нової геополітичної реальності, у якій руйнуються усталені 
міждержавні зв’язки і порушується збалансованість світової сис�
теми загалом. Замість моделі світового порядку створюється 
модель світового хаосу, в якому дехто мріє контролювати процеси 
світової дестабілізації»205. 

 

—————— 
204 Гальчинський А. «Кінець євроцентризму: що далі?» // Дзеркало тижня. – 2017. –  

4 березня. 
205 Донбас і Крим: ціна повернення. – С. 42. 



Розділ 2. Крим на цивілізаційному перехресті 137 

Ðîçä³ë 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Êðèì íà öèâ³ë³çàö³éíîìó 
ïåðåõðåñò³ 

 
 



Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України 138 

 
 
 
 
 
 
 

а перший погляд, Крим не є типовим порубіжжям – його  
                 кордони, за винятком вузького перешийку, морські. Але  
                 фахівці�географи саме соціокультурну рубіжність вважають 
невід’ємною частиною характеристики етноконфесійного розвитку 
цього регіону. Ще у 20�х рр. ХХ ст. М. Ден запропонував код для 
розгляду історії Криму «між степом і морем». Море поєднувало 
півострів з усім середземноморським світом та його культурою, а 
степ Криму ставав ніби резервуаром для численних кочівників, які 
хвилями прокочувалися з Азії на Захід. Отже, в Криму «стикалися і 
взаємодіяли два різнородних начала»1.  

У баченні Ю. Липи український світ сягає не Київської Русі, він 
закорінений у значно глибших історичних пластах, зокрема в 
державі Мітрідата VI Євпатора – «цісаря Понту» і його промовистого 
символа. У фундамент оригінального погляду Ю. Липи на чорномор�
ський простір (з вибудовою осі Південь – Північ як основоположної в 
українській історії) була закладена апологія Боспорського царства 
(«Чорноморського Карфагену») як сили, що упродовж 800 років тво�
рила своєрідний північнопонтійський культурний рух, підтриму�
вала, у тому числі й у боротьбі з Римом, порядок і спокій на Чорному 
морі. «Рука Тавриди обійняла всі найважливіші торговельні й полі�
тичні дороги Понту: на Чорному морі запанував Pax Bosphoricum. 
Герб його – крилатий грифон з повним колосом під копитами і з 
списом у дзьобі – стає символом єдності, гербом Чорного моря»2. 

Крим в історії України… Крим в історії Євразії… Крим в історії 
світу… В. Смолій пропонує причини і чинники суспільної кризи 
шукати в історичних драмах минулих століть. «Відомими подіями 
березня 2014 р. ці питання із сфери академічного дискурсу вияви�
лися перенесеними в царину гострих дипломатичних дебатів, полі�
тичних демаршів, військового протистояння, незгасаючої суспіль�
ної уваги. Причому, відповіді на свої очікування суспільство нама�
гається віднайти не лише в реаліях сьогодення, а й у віддалених 
десятиліттями, століттями, тисячоліттями величних, драматичних, 

—————— 
1 Ден Н.В. Крым. – М.–Л., 1930. – С. 3. 
2 Липа Ю. Всеукраїнська трилогія. У 2-х тт. – К., 2007. – Т. 1. – С. 99. 
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а подеколи й трагічних історичних явищах та подіях, які час від часу 
сколихували життя Кримського півострова та його мешканців»3. 

За Я. Дашкевичем, етнічна та конфесійна історія кримських 
татар охоплювала період від середини ХІІІ ст. до сьогодення і 
поділялася на кілька періодів. Перший монголо�татарський і золото�
ординський етап почався від 1223 до 1437 рр. Близько 1261 р. було 
створено окремий Кримський юрт зі столицею у Солхаті (Крим, 
пізніше Старий Крим). Другий період Кримського ханства розпо�
чався після виходу зі складу Золотої Орди (1437–1478 рр.) і пере�
бував в залежності від Османської імперії до 1772 р. Третій період 
тривав у складі Російської імперії з 1783 р.; пізніше входив до складу 
РРФСР під час 1944 р. тотальної депортації кримських татар. 
Четвертий період етнічної історії охоплював час входження до 
Української РСР та Кримської області включно з Автономною Рес�
публікою Крим до 1992 р.4 

Взаємна акультурація етносів і державних утворень – прикметна 
особливість Криму упродовж усієї його історії. Перебуваючи під 
контролем Кримського ханату, Степова Україна виконувала роль 
своєрідної буферної зони між кочовими цивілізаціями Степу і земле�
робською цивілізацією Подніпров’я, що розбудовувалася після мон�
голо�татарського нашестя під протекторатом Речі Посполитої. 
Прозорими донецькими степами кочували татарські й ногайські 
орди; через них пролягали небезпечні міжнародні торговельні шля�
хи; ними з даниною та невільниками просувалися загони кочовиків 
після регулярних набігів на українські й російські землі5.  

За В. Котигоренком, «історія і культура Кримського ханства – 
спільна етнічна історія українців і кримських татар так само, як 
спільним для обох народів є тюркське слово «Майдан». Етнічна 
історія Криму – це також історія росіян, караїмів, кримчаків, греків і 
багатьох інших народів. У відносинах між всіма ними було різне. Але 
чи не найболючіші для кримських татар сторінки написані росій�
ською та радянською імперіями. І, мабуть, тому міжетнічна напруга 
в Криму багатьма своїми виявами іде по лінії росіяни – кримські 
татари»6. 

—————— 
3 Смолій В. Кримський півострів в історичній ретроспективі (замість передмови) // 

Крим від античності до сьогодення: історичні студії. – К., 2014. – С. 8. 
4 Дашкевич Я. Кримські татари: етноконфесійний аспект // Дашкевич Я. Україна на 

перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії. – Львів, 2016. – С. 499. 
5 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-

політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, 
перспективи. – К., 2016. – С. 5. 

6 Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації. – 
К., 2005. – С. 134. 
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Практично вся історія Криму до 1783 р. була історією боротьби 
середземноморської і кочової культур, і саме відмінність у способах 
життєдіяльності забезпечувала їх тривале співіснування. Кочівники 
не знали мореплавства і протягом століть були змушені вдаватися 
до посередництва мешканців прибережної смуги. А після 1783 р. 
порубіжність Криму визначалася складною взаємодією Росії і Туреч�
чини, у виграші від якої в середині ХХ ст. виявилася Україна. У наш 
час Крим став першою жертвою російської анексії. І хоч міжнародне 
співтовариство не визнало його частиною РФ, путінський режим 
продовжує наполягати на тому, що доля Криму перегляду не 
підлягає. 

Географічне розташування Півдня України на порубіжжі хрис�
тиянської й мусульманської цивілізацій зумовили кілька принципо�
вих особливостей у його розвитку. Як на першу фахівці вказують на 
такий тип соціокультурного освоєння території, який у демографії 
іменують відкритим, з високою питомою вагою міграційних про�
цесів. Велика міграційна рухливість населення спостерігалася упро�
довж усього часу формування поселень у цьому регіоні. Важливо 
підкреслити, що ця  рухливість мала яскраве етнічне забарвлення. 

Крим часто називають «світом у мініатюрі», і це не просто вдала 
метафора. Відомий львівський історик�медієвіст Л. Войтович провів 
справді титанічну роботу, проаналізувавши участь близько 30 пле�
мен, народів, етнічних груп у процесі етногенезу кримськотатар�
ського народу. Йому вдалося розвінчати безліч стереотипів, пов’яза�
них із сприйняттям кримськотатарського народу як продукту 
монгольського завоювання і простежити роль різних – іраномовних, 
грецькомовних, романомовних, тюркомовних, германомовних, сло�
в’яномовних, монголомовних та інших – груп у цьому процесі. Одні з 
них приходили на півострів з азійських просторів, інші – з Європи, 
морем або суходолом. Справді неймовірний конгломерат гостро 
відмітних культур, кожна з яких залишила в Криму свій слід, до�
сліджений Л. Войтовичем у хронологічних межах трьох тисячоліть – 
від ХV ст. до н.е. до ХV ст. н.е. Проте сам автор вважає, що його 
висновки носять попередній характер, а усе дослідження – лише 
розгорнутий вступ до комплексного міждисциплінарного вивчення 
етногенезу кримськотатарського та інших народів у Криму7. Якщо ж 
узяти до уваги, що історія Криму – це не тільки і не стільки історія 
кримських татар, завдання ретроспективного осягнення його історії 
уявляються неймовірно складними. 

—————— 
7 Войтович Л. Формування кримськотатарського народу: Вступ до етногенезу. – 

Біла Церква, 2009. – С. 197. 
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За С. Громенком, історія Криму є найдавнішою та найсклад�
нішою не тільки в Україні, але й в усій Центрально�Східній Європі. 
Тут маємо найдавніші зразки писемності, перший фронтир між 
кочовиками й осілим населенням, центр перетину двох, а в пізньому 
Середньовіччі навіть трьох цивілізацій. Минуле півострова вияви�
лося набагато складнішим, ніж малюють кремлівські пропаган�
дисти. В ньому є світлі та темні сторінки, злети й падіння, взаємна 
ворожнеча і взаємодопомога тамтешніх народів8. Фахівці  звертають 
увагу на те, що етнічний код кримськотатарської спільноти тради�
ціоналістський, з виразною опорою на історію, релігію, культурну 
специфічність. Він зазнав виразного впливу імперії Османів, і цей 
вплив обумовив процеси ісламізації. Надто довго, аж до часів піз�
нього середньовіччя, у Криму зберігалися рудименти родового ладу – 
членування на племена (аймаки), коліна, роди. Турецький сувере�
нітет над Кримом був не формальним, а лояльність кримчан до 
нього – глибоко укоріненою в суспільній свідомості.  

Російську анексію автохтонні етноси сприйняли недружньо, 
особливо після виселення у Приазов’я основної маси греків�хрис�
тиян, а також частини вірмен. А прагнення царизму протиставити 
«тріумфуюче християнство переможеному магометанству», яке ви�
лилося в суцільну наругу над місцевим населенням, обернулося 
новою хвилею масової еміграції в Туреччину. 

Від інших регіонів України Крим відрізнявся, отже, не тільки за 
ознаками особливого географічного становища й специфічного ад�
міністративного статусу, але й за складною етноконфесійною струк�
турою, внаслідок чого у ХХ ст. етнічну карту півострова доводилося 
тричі перемальовувати – у 20�х, 40�х та 90�х рр. На рубежі тися�
чоліть фіксувалася висока частка мігрантів у його населенні – понад 
50% кримчан прибули на півострів після 1944 р., причому саме 
слов’яни�переселенці лишалися найменш «укоріненою» спільнотою. 
Фахівці відзначали у цьому зв’язку прихильність значної частини 
суб’єктів політичного процесу не до інтеграції, а до добровільної 
етнічної сегрегації9. А проте колектив фахівців під керівництвом 
відомого японського українознавця Кімітакі Мацузато, працюючи 
над 3�м томом серії «Регіони України» в рамках Програми ХХІ сто�

—————— 
8 Наш Крим: неросійські історії українського півострова. – К., 2016. – С. 6-8. 
9 Араджиони М.А. Исследование современного уровня толерантности населения по-

луострова и исторического опыта межэтнических и межконфессиональных отношений в 
Крыму // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. – К., 
2004. – С. 44-55. 
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ліття «Створення слов’яно�євразійського дослідження» у 2008 р., ще 
не помітив виразних сепаратистських настроїв на півострові10. 

У баченні О. Рафальського 2010 р. Криму були притаманні 
типові риси всіх етнокультурних регіонів; у цьому сенсі доцільно 
було вести мову про певний характерний симбіоз стереотипів і 
алгоритмів життєдіяльності. Але, на його погляд, цей регіон все ж 
доволі специфічний – не стільки з огляду на його особливий статус, 
унікальне географічне й геополітичне становище, скільки з точки 
зору етнічних особливостей і взаємодій, чималої кількості етнополі�
тичних факторів. Українці в Криму, зауважував він, здебільшого 
співвідносять себе з російським культурно�мовним середовищем. Як 
перешкоду на шляху інтеграції кримськотатарського народу в укра�
їнське суспільство автором розглядався інтерактивний алгоритм, за 
якого основна частина кримських татар вступає у відносини з 
державою не через легітимізовані державою представницькі органи, 
а засобом національних представницьких органів, зокрема Медж�
лісу11. 

Якщо додати до цього неврегульованість статусу АРК, відсут�
ність реалістичної програми інтеграції кримських татар в укра�
їнське суспільство, розгубленість, корумпованість і невисокий про�
фесіоналізм «постмайданної» київської влади, неважко зрозуміти, 
чому авантюристичний план Путіна щодо Криму був блискавично 
реалізований «без єдиного пострілу». Прорахувався він у двох прин�
ципових речах – щодо реакції світового співтовариства і можли�
востей «тиражування» кримського сценарію в інших регіонах 
України. 

Категорія соціокультурної рубіжності, уведена у науковий обіг 
вітчизняними географами, дає змогу пояснити, як і чому упродовж 
двох з половиною тисячоліть алгоритм відносин між етносами, 
культурами, державами у Криму визначався радше формулою від�
чуженості, ніж кооперації. Бар’єрні функції захисту кордонів тут 
здатні були виконувати хіба що ландшафти Кримських гір; степові 
простори і території прибережної смуги Чорного моря були легко�
проникними. Порівняно теплий клімат, зручні гавані, освоєні мор�
ські шляхи, що поєднували Чорне море із басейном Середземно�
мор’я, зумовили інтенсивність колонізаційних потоків; за VІІ століть 
до н.е. вони перетворили Крим на обжитий простір з доволі високим 
рівнем міської культури. А також на форпост, який забезпечував 

—————— 
10 Мацузато К. Южная Украина – оплот левых сил и пророссийских настроений? // 

Регионы Украины. – Т. 3. – М., 2008. – С. 8. 
11 Рафальський О.О. Етнополітична ситуація в Автономній Республіці Крим як 

чинник стабільності в Україні // http://www.cidct.org.ua/uk/publications//Panchuk/5html. 
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панування над навколишньою частиною Чорного моря. І хоч доволі 
часто його населення ставало об’єктом експансії, роль Криму як 
найдавніше освоєної, з власними політичними структурами, час�
тини української території є загальновизнаною.  

 
 
 

1. Основні віхи історії Кримó  
(VІІ ст. до н.е. – початоê ХХ ст.) 

 
 
Крим – територія чи не найдавнішого освоєння предками 

сучасної людини. Кримознавці фіксують наявність на його території 
ранньопалеолітичних стоянок – на південному узбережжі знайдені 
кам’яні знаряддя, притаманні олдувайській епосі (2,6–2,7 млн років 
тому). Пам’ятки дещо пізнішого часу (700–100 тис. років тому) у 
внутрішніх районах півострова свідчать про освоєння тогочасною 
людиною (архантропом) кремнієвих знарядь праці. Вона навчилася 
використовувати вогонь, що мало неабияке значення за умов 
значного похолодання, яке почалося на європейському континенті 
близько мільйона років тому. 

Зачатки родоплемінної організації і релігійних вірувань пов’язу�
ються археологами з мустьєрською епохою (150–35 тис. років тому). 
Первісні люди цього часу належали до типу палеоантропів (неан�
дертальців). Поховання жінки�неандертальця і дитини 6�8 місяців 
були виявлені під час розкопок гроту Киїк�Коба. 

Близько 35 тис. років тому півострів починають освоювати люди 
сучасного типу – кроманьйонці. Вони займалися охотою й рибаль�
ством, але вже навчилися одомашнювати тварин. Вони ж лишили 
по собі перші зразки мистецтва – гравіровані орнаменти. Поховання 
у кримських печерах (Фатима�Коба, Мурзак�Коба) відносять до часів 
мезоліту (VІІІ–V тисячоліття до н.е.). Часи неоліту (V – початок  
ІV тисячоліття до н.е.) ознаменувалися помітними досягненнями в 
обробці каменю, появою гостроконечного керамічного посуду, за�
родженням землеробства. 

Пам’ятки, залишені найдавнішим автохтонним населенням 
Криму – таврами, датуються археологами в діапазоні від ІХ ст. до 
н.е. до ІV ст. н.е. Це рештки кам’яних укріплень на гірських схилах, 
колективні поховання у скарлюченому вигляді у кам’яних ящиках, 
ліплена кераміка. Ще раніше, у ХV ст. до н.е., у степовій частині 
Криму з’явилися кіммерійці – носії катакомбної та зрубної архео�
логічних культур, з якими пов’язані початки техніки обробки ме�
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талу. Кіммерійців надовго змінили скіфи – скіфське царство з цент�
ром у Неаполі Скіфському існувало з ІІІ ст. до н.е. 

За С. Громенком, ранні скіфи не створили державної влади: 
владою над багатьма скіфськими племенами опікувалися т.зв. 
«царські скіфи». Поки скіфи були зайняті походами на Близький 
Схід, вони не надто переймалися облаштуванням внутрішнього 
простору та відносинами із причорноморськими сусідами, але в 
певний час усе змінилося. Царю Атею (бл. 358–339 рр. до н.е.) 
вдалося стати першим безальтернативним правителем скіфів та 
підкорити Західне Причорномор’я, але битва із македонським царем 
Філіпом, батьком Александра, коштувала йому життя12. 

З VІІ ст. до н.е. південні береги Криму стали осердям грецької 
колонізації. Херсонес Таврійський був заснований греками у VІ ст. 
до н.е. на скелястих берегах Гераклейського півострова як невели�
кий поліс. Однією з найбільших держав в античному світі була 
Боспорська, територія якої охоплювала більшу частину Кримського 
півострова, Таманський півострів, пониззя Кубані, східне Приазов’я. 
Боспорські міста – Пантікапей, Німфей, Феодосія, Фанагорія – яв�
ляли собою типові грецькі поліси із власною землею (хорою) за 
межами міста. 

У передмові до книги кримчанина Т. Березовця «Анексія: Острів 
Крим». Хроніки «гібридної війни» звертається увага на те, що Крим 
мав надзвичайно вигідне геополітичне розташування і тому завжди 
опинявся на шляху всіх хвиль міграцій та воєн, що котилися з Азії до 
Європи й у зворотньому напрямку ще від античних часів. Його 
стратегічне значення свого часу високо оцінили кіммерійці, таври, 
скіфи, понтійські греки, сармати, римляни, готи, алани, гуни, 
слов’яни, монголи, татари, кримські татари, кримчаки, генуезці, 
турки, росіяни, англійці, німці, українці й багато інших народів. Хто 
контролював Крим, той контролював усю Україну, південь Росії, усю 
акваторію Чорного й Азовського морів13. 

У фундамент оригінального погляду Ю. Липи на чорноморський 
простір (з вибудовою осі Південь – Північ як основоположної в 
українській історії) була закладена апологія Боспорського царства. 
Пантікапей, що близько 480 р. до н.е. став столицею Боспорського 
царства, відзначається цікавою планувальною структурою. На висо�
кій горі було зведено акрополь, а місто розмістилося на схилах.  
У гавань могли одночасно заходити 40 кораблів. Археологічні до�

—————— 
12 Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони 

України. – С. 260. 
13 Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки «гібридної війни» (вид. друге). – К., 

2016. – С. 23. 
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слідження Пантікапея дали унікальні знахідки, такі, як, приміром, 
саркофаг, прикрашений гіпсовими фігурами ніобідів. 

Близько двох тисяч років проіснував Херсонес Таврійський (нині 
територія Севастополя). Донедавна точною датою заснування цієї 
єдиної у Північному Причорномор’ї дорійської колонії вважався 
422/421 р. до н.е., але нині доведено, що грецьке поселення на 
цьому місці існувало до цього вже понад 100 років14 – з 528–527 р.  
до н.е. Спочатку місто займало невелику територію, обнесену на�
прикінці V – у першій половині ІV ст. до н.е. оборонною стіною. У цей 
час херсонесити проникають до Північно�Західного Криму, вже 
частково освоєного греками�іонійцями. На рубежі ІV–ІІІ ст. до н.е. 
Херсонес із невеликого автономного полісу перетворився на центр 
великого територіально�державного об’єднання, яке володіло зем�
лями на Гераклейському півострові і на північному заході Криму. 
Тут карбувалася власна монета; від тих часів збереглися руїни 
оборонних стін, залишки театру, який вміщував до 3 тис. чоловік, 
частини колон, архітравів, скульптур, барельєфи, теракотові ста�
туетки. 

Починаючи з ІІІ ст. до н.е. Херсонесу довелося вести тривалі 
війни зі скіфами, які створили на території Криму ранньодержавне 
утворення з центром у Неаполі Скіфському. У І ст. до н.е. на місцях 
херсонеських поселень виникають скіфські фортеці. Грецький гео�
граф Страбон згадує про наявність у Херсонесі укріплень, які збу�
дував скіфський правитель Скілур та його сини, «і які були для них 
опорним пунктом у військових діях проти мітрідатових воєначаль�
ників»15. Скіфська експансія підривала могутність Херсонеса, і хоча  
у кінці І ст. до н.е. херсонесці здобули над скіфами вирішальну 
перемогу, вони змушені були, зберігши внутрішнє самоврядування, 
увійти до складу Понтійського царства. 

У червні 2013 р. «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та  
його хора» включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
Херсонеське городище є єдиним у Північному Причорномор’ї цілісно 
збереженим зразком античного міста, що існувало з VІ ст. до н.е. до 
ХІV ст. Це єдина пам’ятка в Європі, яка завдяки збереженому пла�
нуванню вулиць, залишкам господарських та культурних споруд, 
фрагментам ділянок сільськогосподарських околиць дає уявлення 
про систему організації господарської діяльності та розподілу тери�
торії між громадянами античного міста. 

—————— 
14 Русяєва А.С. Про храм Партенос – верховної богині Херсонеса Таврійського // 

Український історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 5. 
15 Крисаченко В.С. Українознавство. Хрестоматія-посібник. У 2-х кн. – Кн. 1. – К., 

1996. – С. 81. 
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Завдяки збереженому напису на мармуровій плиті з Херсонеса, 
датованому ІІІ ст. до н.е., маємо уявлення про початки розвитку 
історичної науки у грецьких містах�полісах Криму, і навіть знаємо 
ім’я історика й письменника, увінчаного місцевою громадою золо�
тим вінком за опис зв’язків Херсонеса з іншими містами регіону16. Це 
ім’я – Сіріск, єдине свідчення того, що на півострові існувала 
практика виступів інтелектуалів перед співгромадянами і що зу�
силля істориків шанувалися й гідно винагороджувалися. Те, що 
Сіріск удостоївся не лише нагороди у вигляді золотого вінка, але й 
спеціального тексту декрету, який увічнював у мармурі постанову 
народного зібрання, свідчить про високий рівень гуманітарних наук 
у Херсонесі елліністичного часу. 

М. Скржинська уважно дослідила відносини херсонеситів із 
сусідами і дійшла висновку, що вони були далеко не мирними. Адже 
херсонесити з самого початку нажили собі ворогів в особі таврів, 
яких витіснили з плодючого Маячного півострова. Згадки про пі�
ратські напади таврів на греків вже у V ст. до н.е. зафіксував Геро�
дот. Напади кочовиків змушували греків будувати монументальні 
оборонні укріплення з бойовими баштами – як на Тарханкутському 
півострові, що став з IV ст. до н.е. північною окраїною херсонеських 
володінь, так і поблизу Херсонеса, на Гераклейському півострові. Від 
початку ІІІ ст. до н.е. почалися регулярні напади скіфів; вони зму�
шували херсонеситів укладати угоди з сарматами і з Понтійським 
царством. Але допомога сарматів виявилася нетривалою – уже в 
кінці ІІ ст. до н.е. значна їх частина, що називала себе роксоланами, 
стала союзником скіфів і разом з ними брала участь у походах на 
Херсонес. Допоміг їм у цій боротьбі молодий ще на той час пон�
тійський цар Мітрідат VІ Євпатор. Як наслідок Херсонес погодився 
на входження до складу Понтійського царства; тут з’явився посол 
Мітрідата і був розміщений понтійський гарнізон.  

У 113 р. до н.е. понтійське військо Діофанта здобуло біля стін 
Херсонеса перемогу над скіфами й таврами. Для збереження більш 
надійної охорони міста Діофант збудував фортецю, назвавши її на 
честь Мітрідата VІ Євпатора Євпаторією. Але це не була поперед�
ниця сучасної Євпаторії – вона розташовувалася у безпосередній 
близькості до Херсонеса, на місці сучасної Балаклави17. Після пора�
зок Мітрідата у війнах з Римом Херсонес потрапив в орбіту політики 

—————— 
16 Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. Античні держави Північного Причор-

номор’я. – К., 1998. – С. 203. 
17 Скржинська М.В. Захист території Ольвії та Херсонеса в V–I ст. до н.е. // Укра-

їнський історичний журнал. – 2015. – № 6. – С. 5-12. 
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Римської імперії і невдовзі перейшов під безпосередній контроль 
римської адміністрації. 

Деякі визначні пам’ятки, що дійшли до нас у вигляді артефактів 
із скіфських курганів, сучасні археологи схильні розглядати як 
пам’ятки греко�скіфо�ірано�малоазійської культури – своєрідні мо�
делі ідилії світового «золотого віку» в еллінсько�давньогрецькому 
форматі. Йдеться насамперед про знамениту пектораль з «Товстої 
могили», яка, на думку археолога Н. Гаврилюк, може розглядатися в 
контексті дипломатичних дарів боспорських царів правителям Сте�
пової Скіфії ІV ст. до н.е. Центральну сцену пекторалі нею витлу�
мачено в ракурсі міфу про золоте руно. Загалом пектораль уявля�
ється прикладом невербальної ідеографічної комунікації, що містить 
велику кількість натяків18. 

Походження таврів, яких вважають корінним населенням Кри�
му, достеменно не з’ясоване. За деякими даними, цей етнос сфор�
мували рештки кіммерійців, які відступили в Крим з Північного 
Причорномор’я; дехто вважає їх кавказьким племенем. Страбон, 
Діодор Сицилійський, Тацит називали таврів «варварами і вбив�
цями», які займалися піратством. Відомо, однак, що таври освоїли 
ткацтво, примітивне гончарне виробництво. 

Фахівці�археологи, які досліджують історію північнопричорно�
морських античних держав, виділяють два періоди первісної коло�
нізації цієї території. Перший, який називають грецьким, тривав 
близько 500 років (VІІ – середина І ст. до н.е.) і плавно перетік у 
римський (від середини І ст. до н.е. – до 70�х рр. ІV ст. н.е.). Ці два 
періоди в історії античних міст мають виразні, як містобудівні, так і 
функціональні відмінності. 

У межах першого періоду прийнято виділяти кілька етапів. 
Початковий етап, який називають архаїчним, тривав від кінця VІІ і 
охоплював практично все VІ ст. до н.е. Переселенцями на цьому 
етапі були переважно вихідці з малоазійського міста Мілета, які 
намагалися зберігати на новоосвоюваних територіях іонійські тра�
диції у способах господарювання, суспільному устрої, релігійних 
ритуалах.  

Фахівці у галузі циклічної динаміки пов’язують з грецькою коло�
нізацією осьового часу (К. Ясперс) потужний імпульс до географічної 
експансії, виробничий прорив і таку активізацію інтелектуального і 
духовного начал, які привели до заміни переважно адаптативного 
типу розвитку на трансформаційний. Греки шукали на чужині 
землі, придатні для землеробства. Тому їхня колонізація була не 

—————— 
18 Станіславський В.С. Семінар з історії Криму: перший рік роботи (засідання  

2015 р.) // Там само. – С. 226-227. 
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локалізованою у єдиний потік, а «віяльною». Постійні торгівельні 
зв’язки стимулювали поділ праці, сприяли зміцненню масового 
середнього прошарку, зменшували кількість бідняків. Греки, рим�
ляни, візантійці, італійці привносили у причорноморський регіон 
традиції власної соціонормативної культури, включно з релігійними 
віруваннями й відповідними ритуалами, принципами освітньої 
системи, містобудівної практики. Натомість і самі збагачувалися за 
рахунок освоєння параметрів виживання у складних кліматичних 
умовах та в ситуації постійних воєнних зіткнень. 

Що означав початок грецької колонізації для вітчизняної міської 
традиції? Насамперед прилучення патріархальних соціумів до цін�
ностей потужнішої на той час середземноморської цивілізації.  
У Північному Причорномор’ї було започатковано тривалу в часі 
традицію існування міст�полісів із специфічною системою управ�
ління, які слугували своєрідним мостом між античним світом 
Егейського й Середземного морів і місцевими культурами таврів, 
скіфів, сарматів. Роль виконавчої влади відігравали, як правило, 
колегії архонтів, які займалися фінансами, карбуванням власної 
монети, судовими справами, дипломатичними зносинами, оборо�
ною міст тощо.  

Другий етап історії античних міст фахівці називають класичним 
і датують приблизно до 30�х рр. ІV ст. до н.е. Це час активізації 
ремесел, торгівлі зерном, формування внутрішньопонтійського 
ринку. Розквіт Боспорського царства у цей час позначений оптимі�
зацією полісної структури з Народними зборами вільних громадян, 
утворенням амфіктіоній (союзів сусідніх областей), прискореною за�
будовою Фанагорії, Мірмекія, Тірітаки, Гермонасси. Упродовж кіль�
кох століть храм Аполлона на горі Мітрідат являв собою архітек�
турну домінанту Пантікапея, на яку орієнтувалися усі мореплавці, 
наближаючись до Боспору. У місті карбувалася власна монета 
(драхми, тріоболи, тетраоболи). 

Третій етап у межах грецького періоду – елліністичний – охоплює 
час від останньої третини ІV ст. до н.е. до середини І ст. до н.е. 
Специфіка цього часу значною мірою визначалася виникненням 
змішаної східної греко�варварської культурної традиції, що стала 
наслідком походів Александра Македонського на Схід. Але на роз�
витку античних держав у цей час позначився й цілий ряд нега�
тивних факторів (херсонесько�скіфські війни, посухи й неврожаї 
внаслідок кліматичних змін тощо). Від середини І ст. до н.е. античні 
держави регіону стали зоною зіткнення інтересів Понтійського 
царства та Риму; тривала війна між ними зрештою скінчилася 
перемогою Риму. 
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ІІІ ст. до н.е. стало часом підвищеної рухливості мешканців 
Криму, пов’язаної насамперед із занепадом причорноморської Скі�
фії. Спочатку нові скіфські племена, що прибували з півночі, зруй�
нували майже всі грецькі форпости, надалі самі скіфи під тиском 
сарматів мусили відступати у гірську місцевість, асимілюючи тав�
рів. Греки зберегли домінуючий вплив лише на Керченському 
півострові. Утворене ними Боспорське царство було державою абсо�
лютно нового для античного суспільства типу. А першою не�
грецькою державою в Криму стало т.зв. пізньоскіфське царство, 
історія якого, попри його майже чотиривікове існування, лишається 
майже не дослідженою. Час розквіту Скіфської держави припадає на 
період від І ст. до н.е. до І ст. н.е. в Криму. Війни не лише з 
Херсонесом, але й Боспорським царством, однак, істотно її посла�
били. У ІІ ст. н.е. боспорський правитель Рескупорид ІІІ іменував 
себе «царем усього Боспору й тавроскіфів». 

Боспорське царство часто іменують «протоелліністичною дер�
жавою» з огляду на поєднання в його структурі грецьких елементів з 
тими, які на той час вважалися «варварськими». Його історію при�
йнято починати від 480 р. до н.е. – саме тоді, за свідченням Діодора 
Сицилійського, почався 42�річний період царювання Археанак�
тидів. Боспорське царство на цей час поширилося на всю територію 
Керченського півострова, а також Прикубання й Приазов’я. 
Унікальна за своїм політичним устроєм Боспорська держава була по 
суті оборонною федерацією кількох міст�полісів на чолі зі стратегом; 
до неї входили також землі землеробських синдо�меотських племен. 
Потребам захисту від кочовиків слугувала Тірітакська оборонна 
система з насипним 25�кілометровим валом та глибоким ровом.  

Приєднавши до своїх володінь єдиний незамерзаючий порт у 
Криму – Феодосію – Спартокіди почали іменувати себе архонтами 
Боспору й Феодосії. Притаманний грецьким містам полісний устрій 
вони трансформували у своєрідну надполісну державну структуру  
з тиранічно�царським режимом. Створена Спартокідами держава 
була після Сіракуз найбільшою державою класичного часу. 
Могутність її, однак, істотно підривали напружені стосунки зі скі�
фами й сарматами. 

Певні відмінності мав державний устрій Боспорського царства, 
яке фахівці характеризують як територіальну монархію з унікаль�
ним поєднанням влади архонта для еллінів і царя для місцевого 
населення, як династичну автократію з паралельним існуванням 
інституту співправління. Надалі Боспорська держава, яка об’єднала 
найзначніші міста регіону, еволюціонувала убік створення своє�
рідної оборонної федерації і спадкової одноосібної влади, яка вва�
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жається близькою до есимнетії – тиранії. Династія понтійських 
Мітрідатідів протрималася при владі упродовж 300 років.  

Сказане дає уявлення про багату й різноманітну спадщину 
античних міст�держав. І. Лисяк�Рудницький, безумовно, мав рацію, 
коли писав, що завдяки грецьким колоніям, а також пізнішому 
поширенню протекторату Риму над Боспорським царством, май�
бутні українські території стали, «принаймні маргінально», части�
ною стародавньої грецької та елліністичної романської цивілізації19. 
Виконуючи функцію господарсько�торговельного посередника між 
античною цивілізацією і варварським світом, міста�колонії сприяли 
засвоєнню останніми передовими на той час господарськими техно�
логіями та навичками і багато в чому визначили економічну спе�
ціалізацію регіону на тривалу історичну перспективу20. 

На рубежі нашої ери і у І тисячолітті Крим та північне При�
чорномор’я виступали, отже, ареною «зустрічі» кількох цивілізацій – 
грецької, скіфської, римської, а пізніше готської і хозарської. 
М. Грушевський вважав цю зустріч «незмірно цікавою» – не тільки 
місцеве населення, але й переселенці з антської півночі мали нагоду 
«черпати обома руками з джерел східних і західних, ловити реф�
лекси старого і нового, принципи нового права, нової етики, нової 
цивілізації, що напливала в різних формах і варіантах». Сформова�
ний на цій основі культурний синкретизм стимулював не лише 
бурхливе міське життя і великий торговельний рух, але й соціальну 
диференціацію і спеціалізацію праці21.  

У І ст. н.е. і Херсонес, і Боспорське царство потрапили у васальну 
залежність від римлян; панування Риму тривало з перервами до 
кінця ІV ст. Від кожного з римських імператорів царі Боспору 
мусили діставати підтвердження своїх прав на престол. У ІІІ ст. у 
Крим прийшли готи, яких через два століття відтиснули в гори  
(в «Країну Дорі», за Прокопієм Кесарійським) гуни. Однак на Боспорі 
ще довго зберігалася консервативна пізньоантична культура і тра�
диційний державний устрій. Останній влаштовував гунських пери�
ферійних вождів, бо вони отримували з боспорських міст постійну 

—————— 
19 Лисяк-Рудницький І. Проблеми термінології та періодизації в українській історії // 

Історичні есе. – Т. 1. – К., 1994. – С. 42. 
20 Див.: Дмитрієнко М., Литвин В., Томазов В., Яковлєва Л., Ясь О. Греки на укра-

їнських теренах. Нариси з етнічної історії. Документи, матеріали, карти. – К., 2000. –  
С. 29-30. 

21 Грушевський М. Історія української літератури. В 6 тт., 9 кн. – Т. 1. – К., 1993. –  
С. 93-94. 
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данину. Номінально територія Боспору з 70�х рр. ІV ст. перебувала у 
межах гунського союзу22. 

У ІІ–І ст. до н.е. грецькі та римські джерела, за В. Сергійчуком, 
зазвичай називають корінне населення Криму тавридами, а сам 
півострів –Тавридою. Ті ж самі джерела згадують про існування на 
узбережжі Азовського моря і згодом по цілому Причорномор’ю й 
Криму роксолан і аланів. Вважається, що дві споріднені етнічні 
групи, або і один народ походять з іранської гілки індоєвропейської 
групи народів. Саму назву роксоланів окремі філософи виводять від 
сполуки «роксолани», тобто «білі алани», а від слова «Рокс» – назву Рос 
або Русь. 

Алани згадуються вже в І ст. н.е. античними письменниками 
Плінієм Другим та Тацитом. У ІІІ ст. н.е. алани заклали нові міста 
Сугдей (пізніше Сурож, тепер Судак) і Ардавда (тепер Феодосія).  
У ІV ст. роксолани мусили платити данину готському королю Гер�
манариху (350–375). Марцелін, грецький письменник ІV ст., наво�
дить таку характеристику алан: «Були вони значно культурніші від 
гунів, гарні з виду, біляві, легко озброєні, дуже войовничі та свобо�
долюбиві, любили притримуватися в громаді рівності»23. 

Майже тисячоліття на півострові проіснувала Кримська Готія 
(князівство Феодоро, «капітанство Готія»). Однак історія готів в 
Криму лишається майже недослідженою, і це вада не лише кримо�
знавства. Як зазначав австрійський дослідник етнічних процесів у 
Європі В. Поль, «усі знають про готів – завойовників Європи. Але 
ніхто не знає, хто такі готи… Судячи з джерел, кожного четвертого й 
п’ятого «європейця» можна ототожнювати з «готами», і тому ясно, що 
«готи» були різнорідною масою». Існує навіть погляд, що готи тих 
джерел, які до нас дійшли, взагалі не етнічна група, а певна ознака 
соціальної привілейованості24. Щодо кримських готів, то, локалізу�
ючись переважно у гірських районах, вони у ІХ ст. ділили Крим з 
хозарами, Візантією, а пізніше з генуезькими та венеціанськими 
колоніями і кримськими татарами.   

Межове становище на перетині інтересів давніх середземномор�
ських цивілізацій та великого поясу степів відігравало стстемо�
творчу роль у долі Криму. З другої половини ІІІ ст. активізуються 
процеси взаємодії цивілізації і варварства. Кілька сторіч поспіль 

—————— 
22 Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. Античні держави Північного Причор-

номор’я. – С. 330. 
23 Сергійчук В. Український Крим. – Вид. 3-є. – Вишгород, 2016. – С. 3-5. 
24 Дмитриев М.В. Проблематика исследовательского проекта «Confessiones et na-

tions». Конфессиональные традиции и протонациональные дискурсы в истории Европы 
// Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в 
Европе. Средние века – новое время. – М., 2008. – С. 25. 
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півострів та його різнобарвне населення переживали неодноразові 
сплески державного життя на периферії еллінської, римської та 
візантійської цивілізацій і періоди його повільного «завмирання», 
коли на зміну бурхливому життю полісів, царств і провінцій при�
ходило невиразне життя – самоврядування локальних угруповань 
місцевого греко�варварського населення, що постійно зазнавало 
нападів кочовиків, готів, гунів, тюркотів та ін., які оформилися у 
могутні племінні союзи – Велику Булгарію, Хозарський каганат…  
В часі зростаючий натиск варварських навал�переселень призвів до 
якісного переформатування етнічного складу місцевого населення і 
зародження нового типу цивілізації, народженої в результаті актив�
них міжетнічних контактів та релігійних взаємовпливів25. 

Говорячи про роль моря в житті південного ареалу Русі, не�
можливо обійти увагою візантійський вплив, грунтований значною 
мірою на вільному використанні морських шляхів. Н. Яковенко 
звертає увагу на те, що аванпости античної цивілізації не лише 
об’єктивно сприяли прискоренню політичного й економічного роз�
витку тубільного населення – скіфів і сарматів, але й започаткували 
«напрям цивілізаційних орієнтацій, який через кілька століть під�
штовхне молоду варварську Русь до візантійської культурної ор�
біти»26. Теологічні ідеї християнства, які поширювалися у Херсонесі 
й Боспорському царстві уже в ІV ст. (під документами І Вселенського 
собору 325 р. стоїть підпис боспорського єпископа, а в деяких 
списках – і херсонеського), проникали на Русь не лише безпо�
середньо з Нового Риму, але й з Херсонеса (Корсуня давньоруських 
літописів).  

Поширена раніше в літературі версія щодо закінчення античної 
історії Херсонеса внаслідок навали гунів у V ст. новітніми до�
слідженнями спростована. Розгромивши аланський союз племен, 
гуни рушили на захід, до кордонів Римської імперії, а Херсонес 
серйозно не постраждав. Надалі він розвивався як опорний пункт 
Візантії під назвою Херсон. У період правління візантійського імпе�
ратора Зінона (474–491 рр.) були відновлені зруйновані землетрусом 
оборонні стіни, почалося карбування місцевої монети.  

Широка християнізація населення Херсонеса почалася в роки 
правління візантійського імператора Юстиніана І (525–567 рр.). 
Саме до цього часу відноситься перепланування міських кварталів у 
зв’язку зі спорудженням ряду християнських храмів, канонізація 
—————— 

25 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-
політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, 
перспективи. – С. 305-306. 

26 Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття. – 
К., 1997. – С. 21. 
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херсонеських мучеників, поява надгробків із зображенням хрестів, 
випуск першої монети з християнським знаком. Визначний візан�
тійський богослов Кирило (Костянтин), якого разом з його братом 
Мефодієм вважають творцем слов’янської абетки і першої слов’ян�
ської літературної мови, саме тут, у Херсонесі, у 860 р. знайшов 
Євангеліє та Псалтир, писані «роуськими письменами», й людину, 
яка розмовляла цією мовою27. Херсонес був сполучною ланкою між 
візантійською цивілізацією і язичницькою Руссю, місцем, де хрес�
тився київський князь Володимир і звідки християнство пошири�
лося на східний слов’янський світ. 

Римляни створили ланцюг укріплень вздовж Південного берега 
Криму – від Херсонеса до Пантікапею. Своєрідним символом «рим�
ського порядку» стала фортеця Харакс – добре облаштований і 
укріплений воєнно�стратегічний центр з водогоном від гори Ай�
Петрі. У Хараксі вироблялася обпалена цегла, яка стала новим, 
еталонним на той час будівельним матеріалом. Пантікапейські 
майстри освоїли виробництво запозиченого з Риму мозаїчного скла. 

Утім, хоч Тіра, Ольвія та Херсонес входили у ІІ – ІІІ ст. до складу 
римської провінції Нижня Мезія, Риму так і не вдалося створити у 
Північному Причорномор’ї лімес звичайного типу. На заваді цьому 
стали кочівники, які контролювали степові райони. Не здолавши 
укріплення Херсонеса, гуни, однак, зайняли увесь навколишній 
простір аж до Боспору. Постійна військова небезпека змушувала 
міські общини створювати особливі воєнізовані братства (сина�
дельфії чи синоди) – сакрально�політичні корпорації, розбиті за 
римським зразком на загони. В інших провінціях Риму таких 
братств не було. Виникнення на півострові типу промислового міста 
із специфічною формою самоорганізації дає підставу дослідникам 
писати про особливу урбаністичну форму в Криму і навіть про 
зміщення у східні римські провінції економічного центру тяжіння 
величезної імперії28. 

Говорячи про європейські впливи на життєвий світ мешканців 
Північного Причорномор’я, не можна обійти увагою другу після 
греко�римської колонізаційну хвилю, на цей раз від балтійського 
узбережжя. Те, що про неї в літературі згадують лише побіжно, 
пояснюється обмаллю достовірних джерел. Тим часом потужне 
ранньодержавне об’єднання германських племен на чолі з готами 
лишалося в Криму аж до ХVІІІ ст. А початок міграції готів у цей 

—————— 
27 Про полеміку навколо «руського письма» див.: Тимошик М. З історії української 

книги дохристиянської доби // Пам’ять століть. – 2002. – № 4. – С. 112-113; Войтович Л. 
Формування кримськотатарського народу. – С. 104-106. 

28 Возгрин В.Е. Исторические судьбы крымских татар. – М., 1992. – С. 98. 
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регіон фахівці відносять до першої половини ІІІ ст. За Л. Войтови�
чем, до середини ІІІ ст. готи стали гегемонами на західному березі 
Меотіди, в Криму та на лівобережжі Дніпра. Потужне землеробство, 
високий рівень ремісничого виробництва, а головне – початки пи�
семності на основі грецького й латинського алфавітів дають підставу 
говорити про вплив культури готів на місцеві ірано�сарматські та 
дако�фракійські племена, а також на праслов’ян.  

Провідниками експансії германців на південний схід від Балтики 
та сучасної Польщі, за Є. Синицею, виявилися готи. Епічна готська 
традиція, яку доніс до нас візантійський письменник середини  
VІ ст. н.е. Йордан, виводить готів з «острова Скандза (Скандинавії)» і 
змальовує переселення «в землі Скіфії, що їхньою мовою звалися 
Ойум». Тривалий конфлікт між Римською імперією та східноєвро�
пейськими варварами 230–270�х рр. відомий в історіографії як 
Скіфські або Готські війни29. Ядро «варварської імперії» імовірно 
знаходилося в районі дніпровських порогів; за версією Б. Рибакова, 
саме там розташовувався їхній центр – Данпарстад. На думку 
багатьох дослідників, готи були стрижнем поліетнічного союзу пле�
мен, який на певному етапі розвитку отримав назву «Держава 
Германариха». 

Германські народи, захоплені готською міграцією (геруди, ге�
піди, бургунди), допомогли готам утворити величезну «варварську 
поліетнічну імперію», історію якої не так вже й важко відтворити за 
описом Йордана та матеріалами поліетнічної черняхівської археоло�
гічної культури. Після того, як готи в процесі руху на південь 
розділилися на вестготів та остроготів, останні локалізувалися у 
Приазов’ї і в Криму. Значна частина їх під натиском гунів невдовзі 
перемістилася за Дунай і на Таманський півострів. У VІ ст. вони 
повернулися на Боспор, утворивши також країну Дорі (Дорос) з 
центром у Мангупі30. 

З появою за півострові готів пов’язують кінець пізньоскіфського 
царства. У кінці ІІІ ст. у Північному Причорномор’ї з’явилися іран�
ські племена аланів. Саме на базі готів та аланів тут, на думку ряду 
науковців, почав формуватися новий етнос31. Загалом же, як вважає 
О. Головко, «під час складних міграційних і демографічних процесів 
ІV–V ст. Північне Причорномор’я стало своєрідним котлом, в якому 
перемішувалися відмінні за етнічним походженням, типом госпо�
дарства й культурою народи з різних регіонів Євразії, у тому числі 
—————— 

29 Поле битви – Україна. – С. 61-63. 
30 Войтович Л. Готи на землях нинішньої України // Україна крізь віки. Зб. наукових 

праць на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія. – К., 2010. –  
С. 154-183. 

31 Крим: шлях крізь віки. – К., 2014. – С. 88-90, 95-99. 
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слов’яни�анти». Географічний фактор у цей час серйозно впливав на 
характер і темпи розвитку державно�політичних утворень. Зокрема, 
фактор контролю над річковими шляхами давав можливість східно�
слов’янським дружинам відносно швидко діставатися до меж більш 
передових цивілізацій – Візантійської імперії, Кавказу, Близького й 
Середнього Сходу32. 

Місцеві скотарсько�землеробські племена, включно зі скіфами, 
не мали власної писемності. Найдавніші з писемних пам’яток Криму – 
написи з Пантікапея – датуються кінцем V – початком ІV ст. до н.е. 
Загалом же, на думку О. Галенка, історичний час для населення 
Криму починається від перших згадок у грецьких писемних 
пам’ятках33. 

Занепад Боспорського царства, що почався з середини ІІІ ст. н.е., 
значною мірою був зумовлений готською експансією. Готи відібрали 
у правителів Боспору практично увесь їхній військовий та транс�
портний флот, і упродовж 255–275 рр. використовували його для 
грабіжницьких походів за володіння Римської імперії у басейнах 
Чорного та Егейського морів. Близько 291 р., за С. Громенком, 
боспорці напали на Римську імперію, наслідуючи приклад готів, але 
херсонеські війська через рік захопили Пантікапей і змусили Боспор 
капітулювати. Двічі, близько 329 р. та між 242 та 360 р., боспорці 
намагалися взяти в херсонеситів реванш, але обидва рази невдало, 
в результаті чого територія царства скоротилася до половини Кер�
ченського півострова, а Феодосія відійшла Херсонесу. Остаточно 
мир кримськими еллінами при посередництві Риму було укладено 
362 року34. Під тиском гунів готи, однак, змушені були полишити 
територію Керченського півострова, відступивши у гірський Крим і 
на Таманський півострів. 

З початку VІ ст. Крим привертає до себе дедалі більшу увагу 
Візантії. Варто мати на увазі, що Візантія – назва значно пізніша і є 
витвором західноєвропейських гуманістів ХVІ ст., а самі візантійці 
іменували свою країну Другим Римом, а себе – ромеями. Умовний 
поділ на «Перший» та «Другий» Рим відбувся під тиском тих, кого 
римляни вважали варварами, і проіснував понад 1000 років – до 
1453 р. Фахівці розглядають візантинізм як доволі складне син�
кретичне явище, базоване на поєднанні християнізованого східного 
еллінізму з різноплановими східними впливами, зокрема іудейським 
та іранським. Чіткий ієрархічний поділ на страти й чини (візан�
—————— 

32 Головко О.Б. Причорномор’я та Приазов’я в політичному й економічному роз-
витку Русі (ІХ – середина ХІІІ ст.) // Український історичний журнал. – 2014. – № 1. –  
С. 21-39. 

33 Крим: шлях крізь віки. – С. 21. 
34 Народження країни. – С. 266. 
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тійська «табель про ранги» налічувала 72 посади) дивовижним 
чином сполучався з міжетнічною толерантністю, а жорстка система 
рабовласництва – з підкресленою «незалежністю» церкви. Часто 
говорять про поєднання гуманістичного смислу візантинізму з під�
ступною суттю візантійщини як системи норм і звичаїв, і Русь 
сповна відчула на собі і гуманістичний, і антилюдяний візантій�
ський вплив. При цьому слов’янам, яких візантійці беззастережно 
відносили до числа варварів, довелося навчитися майстерно долати 
морські відстані і вести морські бої, щоб зрештою дістати з Візантії 
християнство за східним зразком. 

При імператорі Юстиніані І візантійська влада поширюється на 
Боспор і на землі східної частини Керченського півострова. У цей 
час Боспор перетворюється на великий морський порт, а Кер�
ченська протока – на потужну морську артерію. На південному 
березі Кримського півострова, який також перебуває під владою 
Візантії, створюється нова оборонна система. У творі візантійського 
історика Прокопія Кесарійського «Про споруди» згадується побудова 
фортець Алуста й Горзубіти, укріплення 21 оборонної споруди Бос�
пору й Херсонеса, побудова «довгих стін» у країні Дорі, населеній 
галлами. Утім, вплив Візантії в Криму поволі слабшає під тиском 
кочовиків. З другої половини VІІ ст. починається активне проник�
нення у Крим Хозарського каганату, який увібрав у себе й частину 
Великої Булгарії після її розпаду. 

У добу розквіту в ІХ–Х ст. Хозарський каганат, ця, як вважа�
ється, перша державна формація на Сході України, об’єднав під 
своїм впливом величезну територію від гирла Дніпра до Аральського 
моря. Втягнута у конфлікт із християнською Візантією й мусуль�
манським халіфатом Хозарія у VІІІ ст. прийняла юдаїзм як державну 
релігію. На думку ряду фахівців, прийняття Хозарією юдаїзму 
являло собою акт політичного самовизначення, демонстрацію неза�
лежності і від християнства, і від ісламу. Юдаїзм надав каганату 
статус третьої імперії, поставивши її у рівноправні відносини як  
з Візантійською імперією, так і з Арабським халіфатом35. Кочове 
населення каганату швидко перетворювалося в осіле, розселяючись 
на величезних просторах від Уралу до Дунаю. На всій цій території 
часом мирно, часом у ситуаціях гострої конфліктності юдаїзм спів�
існував з християнством і з ісламом. Данину хозарам платили пле�
мена Русі – поляни й сіверяни.  

В українській історіографії почався процес активного переос�
мислення місця й ролі Хозарського каганату в історії Східної Євро�
пи. У баченні авторів «Історії українського козацтва» Хозарський 

—————— 
35 Артамонов М.И. История хазар. – Ленинград, 1962. – С. 266. 
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каганат унеможливлював просування у Причорномор’я кочівниць�
ких орд зі Сходу, що стало фактором встановлення відносної полі�
тичної стабільності в регіоні. С. Мостяєв саме з кінцем хозарської 
геополітичної епохи (630–882 рр.) пов’язує початок процесу форму�
вання східнослов’янського вогнища європейської цивілізації – 
східноєвропейського раннього середньовіччя. Проте загалом на роз�
витку слов’янських племен експансія хозар відбилася негативно, 
змушуючи їх емігрувати спочатку на північ, а дещо пізніше – у 
зворотному напрямі36. Чимало цікавих гіпотез, пов’язаних з історією 
Хозарського каганату, потребують перевірки фактами, зокрема, 
гіпотеза російських істориків про існування у VІІІ–ІХ ст. Руського 
каганату між Доном і Дніпром і про пов’язаність з ним салтівсько�
маяцької археологічної культури37. Щоправда, роботу у цьому на�
прямі істотно гальмує відсутність писемних джерел. 

У кінці ІХ ст. у контрольованих каганатом причорноморських 
степах з’явилися печеніги; їхні напади значно ослабили хозарське 
державне об’єднання. Проте остаточний його занепад, пов’язаний із 
зміцнілою Руссю. Київські князі здійснили ряд успішних походів на 
хозарські міста Ітиль, Семендер, приєднавши фортецю Саркел на 
Дону до своїх володінь. На дальній периферії Саркела виникло 
Тмутороканське князівство Русі, яке відіграло помітну роль у процесі 
її християнізації. У перші десятиліття VІІІ ст. над Кримом вста�
новився візантійсько�хозарський кондомініум: у юридично та куль�
турно візантійських містах сидів намісник кагана – тудун, що 
контролював надходження данини хозарам. Це проникнення супро�
водилося величезними руйнуваннями міст, яким Візантія уже не 
була в силі протистояти. Утім, близько середини ІХ ст. вона від�
новила свою владу в Криму, заснувавши тут нову військово�тери�
торіальну одиницю – фему, центром якої був Херсон. Розташовані в 
місті стратиги контролювали ситуацію – в Криму до кінця ХІ ст., 
коли фема у зв’язку з реорганізацією адміністративної системи 
імперії припинила існування. 

Проникнення у Східний Крим та Приазов’я давньоруських дру�
жин відноситься до рубежа VІІІ–ІХ ст. Після організованого прави�
телем Руської землі Аскольдом походу на Константинополь (860 р.) 
візантійський патріарх Фотій, який був свідком облоги міста, по�
в’язував з цією подією своєрідну легітимізацію Русі, її «дипломатичне 
визнання». Невідомий доти народ «здобув ім’я, незначний – та став 
славним, зневажений і бідний – та дійшов високого становища». Не 

—————— 
36 Історія українського козацтва. Нариси у 2-х тт. – Т. 1. – К., 2006. – С. 22. 
37 Див.: Галкина Е. Русский каганат на Дону //Роман-журнал ХХІ век. – 2000. – № 4. – 

С. 74-79. 
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випадково саме з цього походу починається датована частина 
«Повісті временних літ»38.  

Воєнні походи (найуспішнішим серед них був переможний похід 
Володимира 989 р.) переростали у торговельні контакти й соціо�
культурні впливи. З Херсонеса (Корсуня) на Русь поширилося хрис�
тиянство. Східна частина Криму входила у Х–ХІІ ст. до складу 
Тмутороканського князівства, яке було частиною Київської Русі. 

Тмутороканське князівство, за М. Котляром, належить до числа 
головних загадок української історії Х–ХІ ст. Висловлювалися різні 
думки щодо обставин, причин та самого часу його виникнення: в 
роки князювань Ігоря, Святослава чи Володимира. Нарешті, зовсім 
туманним уявляється його місце в суспільно�політичній і державній 
структурі Русі та несподіване раптове зникнення зі сторінок давньо�
руських літописів39. 

У 1016 р. візантійський флот разом із руським військом завдав 
нищівного удару хозарам. Результатом успішного походу став роз�
гром Хозарського каганату, зміцнення влади Візантії в Криму і 
закріплення русів на Таманському півострові. Однак вторгнення 
половців у Крим в другій половині ХІ ст. відрізало Тмуторокань від 
руських земель. У стані політичної ізоляції вона швидко занепала. 

В міру того, як на фоні занепаду трансконтинентальної торгівлі 
зменшувалася роль Сараю – економічного центру Золотої Орди – 
зростала роль у торгівлі чорноморських портів, насамперед гену�
езько�венеціанських колоній. Італія справедливо вважається одним 
з головних осередків міської культури – численні міста, більшість 
яких збереглася ще від римської епохи, уже наприкінці ХІ ст. 
позбулися влади феодалів і невдовзі виявилися втягнутими в сис�
тему корпоративних товарно�грошових відносин. Створені містами 
самостійні республіки мали право карбування власної монети. 
Звільняючись від влади місцевого єпископату, вони утворювали 
міські комуни – з колегіями консулів, що відали збиранням податків, 
судовою справою, організацією воєнного ополчення тощо. Міська 
економіка, діставши потужний поштовх до свого розвитку, підпо�
рядковувала собі мережу дрібних міст і сільську округу. Участь Генуї 
у хрестових походах (1099–1270) забезпечила їй звільнення від усіх 
податків у «святих землях». Відтіснивши арабів і візантійців, іта�
лійські купці зосередили у своїх руках посередницьку торгівлю між 
Сходом і Західною Європою. Крим виявився своєрідним «перева�

—————— 
38 Ричка В.М. Візантійські походи київських князів в історичній пам’яті східного 

слов’янства // Український історичний журнал. – 2012. – № 4. – С. 5-6. 
39 Котляр М. Тмуторокань (Русь і Крим у ранньому середньовіччі) // Крим від 

античності до сьогодення. – С. 28-29. 
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лочним пунктом» на торговому шляху, і італійські міста�колонії 
дістали потужний стимул для свого розвитку. За Ф. Енгельсом, 
італійці у ХV ст. стали першою в історії нацією капіталістів; еле�
менти цих капіталістичних відносин вони переносили і на свої 
заморські території. 

Р. Бартлетт пов’язує експорт на Східну Європу західноєвро�
пейських моделей міста з торговою експансією, яка почалася ще в  
ХІ столітті і у наступні два століття спричинила вибух Старого світу. 
Західноєвропейська морська торгівля уже в ХІV ст. перетворилася у 
широку сферу ділової активності італійських, ганзейських купців; 
саме їхнім витвором стали колоніальні міста. «Навколо Чорного 
моря, на окраїнах татаро�монгольського світу, генуезці заснували 
торгівельні форпости і колонії як перевалочні пункти на торгових 
шляхах, що вели в Китай. Повсюди на цих берегах можна було 
зустріти вихідців із Генуї та її внутрішніх районів»40. 

Кафа (нинішня Феодосія), заснована на місці глухого греко�
аланського селища, була найбільшою серед чорноморських колоній 
Генуї. Генуезці дістали її від нікейського імператора Михайла VІІІ 
Палеолога як нагороду за допомогу у відновленні Візантійської 
імперії, і близько 1281 р. посадили там свого консула. Невдовзі 
Кафа, яка дістала право виключної торгівлі на Чорному морі, набула 
слави «ще одної Генуї» – це був найбільший у Північному Причор�
номор’ї ринок шовку, спецій і рабів, вузол перетину торгових шляхів 
із найвіддаленіших районів Старого Світу. Нотаріальні записи 
1289–1290 рр., що збереглися, дають непогане уявлення про того�
часне місто. Воно поділялося на квартали (contrade), мало фран�
цісканську церкву, лікарню св. Іоанна, велику будівлю консульської 
адміністрації. Після руйнівної облоги Кафи татаро�монголами у 
1307–1308 рр. генуезці залишили її, але невдовзі, сплативши викуп, 
повернулися і відбудували й укріпили місто. Відповідно до плану 
1316 р. здійснювалися великі будівельні й оборонні роботи, і до  
1352 р. Кафа вже була оточена могутніми фортечними стінами і 
мала цитадель із годинниковою баштою. У місті діяли 27 латин�
ських церков, 13 грецьких і одна вірменська, а також численні 
мечеті й синагоги. Воно стало центром єпархії, яка проіснувала до 
1475 р.41 

Кафа, яку називали «Таврійським Константинополем», висту�
пала посередником у торгівлі країн Заходу із Поволжям, Середньою 
Азією, Індією, Московією. Уже тоді Крим вважався однією з житниць 

—————— 
40 Бартлетт Р. Становление Европы. Экспансия, колонизация, изменения в сфере 

культуры 950–1350 г. – М., 2007. – С. 202, 206. 
41 Там само. – С. 207-208. 
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Європи. Тоді ж Кафа стала і центром работоргівлі. Серед ремесел, 
якими славилося місто, найбільший розвиток дістали пов’язані із 
суднобудуванням – тут виготовляли здебільшого невеликі весельні 
галери. З кінця ХІV ст. місто чеканило власну монету. Показово, що 
на лицьовому боці срібного аспра було вміщено герб Генуї, а на 
зворотньому – татарську тамгу42. 

За П.�Р. Магочієм, у Криму (у Кафі) у 1347 р. відбувся спалах 
бубонної чуми, принесеної або татарськими кочовиками, або не�
вільниками зі степових районів. Бубонна чума швидко поширилася 
своєю смертоносною руйнацією по інших містах чорноморського 
узбережжя, а вже звідти генуезькі та венеційські купці рознесли 
заразу по всій Європі. Упродовж лише кількох років «чорна смерть» 
знищила щонайменше третину населення Європи43. 

Під тиском кочовиків влада Візантії на півострові поступово 
слабшала. Починаючи з ІХ ст., у степовому Криму утверджуються 
печеніги, а з ХІ ст. – половці. Останні домінували у цій частині 
півострова до першої чверті ХІІ ст. «Половецький слід» залишився у 
кримськотатарській мові, що належить до кипчацько�половецької 
підгрупи тюркських мов. Форпостом грецької культури та візантій�
ських традицій лишалася Сугдея (Солдайя) у Східному Криму, пере�
творена на початку ХІІІ ст. на торгову факторію венеціанських 
купців.  

До Русі в кінці Х ст., ймовірно, було приєднано і Боспор, який 
дістав російську назву Корчів. Невдовзі ця територія знову по�
трапила під владу Візантії, але вплив останньої був по суті номі�
нальним. У 1169 р. вона поступилася своїми правами генуезцям. 
1204 рік – рік захоплення центральних областей Візантії хресто�
носцями – став часом остаточної втрати нею Таврики. Надалі 
Херсон і його клімати визнали над собою владу наступниці Візантії – 
Трапезундської імперії, хоча ця залежність була доволі умовною і 
обмежувалася сплатою данини44. 

Князівство Феодоро з центром у Мангупі, яке у ХІV ст. займало 
значну територію південно�західної Таврики з прилеглим узбереж�
жям, управлялося візантійською династією із вірменського роду 
Гаврасів – Таронітів45. У центрі Криму упродовж ХІІІ ст. існувало 
князівство із центром у Кирк�Ер (Чуфут�Кале) з переважно алан�
ським (осетинським) та караїмським населенням. 

—————— 
42 Зубко А. На перехресті Великого Шовкового шляху: монети генуезького Криму // 

Історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 26. 
43 Магочій П.-Р. Ілюстрована історія України. – К., 2012. – С. 74-75. 
44 Карпов С.П. История Трапезундской империи. – СПб., 2007. – С. 186-187. 
45 Якобсон А.Л. Крым в средние века. – М., 1973. – С. 63, 79-82. 
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Від 1223 р. починається успішне проникнення у Крим татар. 
Спочатку вони мешкали на півострові лише взимку, а з настанням 
весни відкочовували у причорноморські степи. Однак швидко 
зрозуміли переваги осілості у благодатному краї і почали ділити між 
собою землі. Засновані міні�князівства – бейлики – невдовзі об’єдна�
лися у Кримський юрт із центром у Солхаті (Старому Криму), який 
увійшов до складу Золотої Орди. 

Арабський письменник ХІV ст. Абу�л�Феда називав Солхат 
«столицею Криму». Місто розвивалося надзвичайно швидко завдяки 
торгівлі між Західною Європою і Азією, яка ішла у той час пере�
важно через порти Криму – Кафу і Солдайю. Солхат з кінця ХІІІ ст. 
теж опинився на торговому шляху з Європи через Астрахань на 
Сарай�Бату на Волзі. Місто було оточене фортечними стінами; 
поблизу в’їзду до нього розташовувався величезний караван�сарай з 
галереями, де розміщувалися приміщення для торгівців і склади. 
Монументальні будівлі Солхата – палац ханів, мечеті, медресе – 
багато в чому наслідували архітектурний стиль сельджукської Малої 
Азії. Пишна рослинна орнаментика ХІІІ–ХІV ст. нагадувала вір�
менську. У розташованому поблизу Солхата вірменському монас�
тирі Сурб�хач, збудованому 1338 р., створювалися унікальні руко�
писи з численними мініатюрами. Про рівень тодішнього містобу�
дівного мистецтва можуть дати уявлення розміщені під вулицями 
кяризи – вузькі кам’яні тунелі, які накопичували ґрунтові та дощові 
води, а також конденсували атмосферну вологу. 

Навряд чи Солхат ХІV ст. можна вважати столицею татарської 
держави – адже до середини ХV ст. самої держави ще не було. Але 
тут знаходився ханський палац, будівлю якого бачив ще у ХVІІІ ст. 
П. Паллас, численні релігійні центри. Загалом же процес форму�
вання кримськотатарського етносу станом на ХІV–ХV ст. ще не був 
завершений. По лінії поділу півострова, утвореного Кримськими 
горами, формувалися дві основні групи кримських татар – степова 
(північнокримська) й південнобережна. В енциклопедичному слов�
нику Ф. Брокгауза та І. Єфрона як прямі нащадки монголів квалі�
фікувалися лише степові татари; що ж до південнобережних, то 
вони вважалися нащадками різноетнічних мешканців гірської зони – 
тими, які прийняли іслам і татарську мову46. Намісництво Золотої 
Орди з центром у Солхаті мало доволі високий ступінь самостійності – 
аж до чеканки власної монети.  

Початок «кримському юрту» був покладений сімома знатними 
родами беїв, родоначальники яких переселилися в Крим із Золотої 

—————— 
46 Брокгауз Ф., Ефрон И. Энциклопедический словарь. – Т. 67. – СПб., 1903. –  

С. 45-51. 
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Орди разом із своїми підданими. Перший удар татар припав на 
Солдайю, а після кількох таких нападів місто змушене було зми�
ритися з необхідністю сплачувати татарам данину і підкорятися 
ханському наміснику. 1233 рік – рік запровадження золотоордин�
ського намісництва в Судаку – вважається відправною датою в 
історії кримських татар. 

Посол французького короля Людовіка ІХ В. Рубруквіс, описуючи 
північну степову частину Криму 1252 р., зауважував, що від Судака 
до Херсонеса (Керсова) було 40 міст і що майже в кожному роз�
мовляли іншою мовою. За Перекопом на рівнині раніше жили 
кумани (половці), але вони практично були винищені татарами47. 

Невдовзі увесь півострів, за винятком італійських колоній, які 
зберігали самоуправління, увійшов до складу ординських володінь і 
став одним з улусів Орди. Назва К’ирим, яка у цей час вперше 
з’являється, спочатку була надана місту Солхату (Сурхай, нині Ста�
рий Крим), а у ХV ст. поширилася на весь півострів. До кінця ХІІІ ст. 
влада татар не виходила за межі східного Криму. Фема Готія ви�
знавала верховенство Трапезундської імперії. Генуя від ХІІІ ст. до 
1475 р. мала свої колонії у Кафі, Солдайї, Чембало, Чіпріко та 
Боспоро. У 1299 р. ногайські кочівники розгромили Херсонес і Кирк�
ер. Херсонес загинув остаточно під ударами татарської орди Едигея 
через століття, у 1399 р. Чергові загарбники Таврики, турки�османи 
дали залишкам міста нову назву Сари�Кермен (Жовта фортеця).  

Отже, за С. Громенком, маленький півострів протягом двох сто�
літь уперше (і востаннє) в історії був розділений не просто між 
трьома державами, але і трьома цивілізаціями. Розташований у 
центрально�кримському степу Кримський улус із столицею в Сол�
хаті був частиною Золотої Орди та належав до євразійського кола 
кочових культур. Розкинуті від Херсонеса до Боспору генуезькі 
володіння із столицею в Кафі були східним форпостом європейської 
цивілізації. Нарешті, Готія – Феодоро, із розташованої в горах сто�
лицею Мангупом – являла собою останній осколок колись могутньої 
візантійської цивілізації. Усі три держави постійно конфліктували 
між собою (найбільші війни відбулися у 1423 та 1433–1434 рр.), але 
жодна так і не здобула остаточної перемоги над сусідами48. 

У Криму вірменські колонії з’явилися в ХІ–ХІІ ст. Кількість вірмен 
суттєво збільшилася у ХІV ст., особливо в містах, що входили до 
генуезьких володінь і розташовувалися поблизу них. Центральною 
колонією була Кафа, в якій вірмени в ХV ст. становили більшість 
населення. Значні колонії були в Солхаті, Солдайї, Карасу�Базарі. 

—————— 
47 Сергійчук В. Український Крим. – С. 12. 
48 Народження країни. – С. 270-271. 
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До нашого часу дійшли зразки вірменської монументальної плас�
тики; вірменським орнаментом прикрашали пам’ятники�фонтани. 
Високої досконалості досягло різьблення на дереві. У майстернях 
при храмах і монастирях у ХІV–ХV ст. збереглося близько  
300 рукописів, виконаних на високому художньому рівні. У Криму 
вірменські поселення припинили існування 1778 р. у зв’язку з 
переселенням вірмен на Дон та південь України49. 

Що ж до материкового Причорномор’я, то воно, хоч і не було так 
густо заселене, як Крим, все ж, попри постійні переміщення й набіги 
кочовиків, аж до ХVІ ст. ще не було «Диким полем». В. Гулевич 
перелічив десятки поселень і городищ на його теренах, тут був 
навіть свій монетний двір. До складу Кримського ханства входило 
північне Приазов’я, власне Кримський півострів без князівства 
Феодоро та генуезьких володінь на південному узбережжі. Загалом 
же, як вважають фахівці, «історична географія Криму, як і його місце 
в адміністративному устрої Золотої Орди, вивчені недостатньо»50. 

Упродовж своєї майже двох тисячолітньої історії стан і статус 
регіону зазнавав, отже, значних змін, що, природно, зумовлювало 
істотні відмінності у поселенській практиці, побуті, соціонорма�
тивній та політичній культурі. Завоювання, здійснені Монгольською 
імперією в Центрально�Східній Європі у 20–40�х рр. ХІІІ ст., за 
висновком Б. Черкаса, «нічим не нагадували колишнє переселення 
народів по Євразійському степу. Тут ми маємо справу з чітко 
спланованими зовнішньополітичними і військовими акціями… При 
цьому завойовники не кидають понищені території напризволяще, а 
закладають на них управлінську основу нової влади».  

Монгольський державно�бюрократичний апарат на завойова�
них землях був представлений намісниками хана – баскаками та 
чиновниками, що виконували переважно економічні функції – мит�
никами, вартівниками, отаманами тощо. Територію першого улусу 
Ногая фахівці розташовують у Придністров’ї та Причорномор’ї, на  
р. Південний Буг, другого – у дельті Дунаю. Тут створюється фак�
тично другий центр монгольської влади після Поволжя, зі столицею 
в м. Ісакчі. У середині ХІV ст. улус фактично відділився від Золотої 
Орди. Але після поразки на Синіх Водах і повстання у Білгороді�
Дністровському для монголів настала смуга невдач, і татарське 
населення улусу в ХV ст. вже позиціонувалося сучасниками як Біл�
городська чи Буджацька орди. Окремим туменом лишався Крим�
—————— 

49 Дашкевич Я. Мистецтво вірменських колоній в Україні // Дашкевич Я. Україна на 
перехресті світів. – С. 58. 

50 Гулевич В.Н. Кримське ханство й Північне Причорномор’я в період правління 
Гаджи Гірея (1442–1466 рр.) // Український історичний журнал. – 2014. – № 6. –  
С. 22-24. 
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ський улус; третій улус, очолюваний Мамаєм («Мамаєва Орда»), був у 
кінці ХІV ст. знищений військом Тамерлана. 

Існують дві концепції походження причорноморських ногайців. 
«Автохтонна» відштовхується від висновків М. Карамзіна, «прикас�
пійська» обґрунтовується більшістю сучасних російських дослід�
ників. На користь останньої свідчить спорідненість внутрішнього 
устрою ногайців із кипчацькими родоплемінними союзами домон�
гольського часу. Ногайська Орда відокремилася від Золотої Орди у 
1391 р., зберігши ознаки притаманного їй адміністративно�тери�
торіального поділу (улуси, військово�адміністративний поділ на 
праве й ліве крило, тощо). Здобуття російським царем Іваном ІV 
Казані та Астрахані порушило усталений ритм кочування ногайців; 
у другій половині ХVІ ст. вони почали освоювати причорноморські 
степи і перейшли на службу до кримського хана. Мала ногайська 
орда, яка переселилася у Причорномор’я з Прикаспію, невдовзі 
розпалася. У 20�х рр. ХVІІ ст. ногайці заснували окремі племінні 
утворення – орди – Білгородську, Єдисанську, Єдичкульську, Джам�
буйлуцьку, які перебували у васальній залежності від Кримського 
ханату51.  

Можна погоджуватися чи ні з висновком Б. Черкаса про Золото�
ординську добу, яка нарівні з Литовською, Польською, Козацькою є 
складовою частиною історії України52. Але очевидно, що з екс�
пансією Золотої Орди на Русь пов’язана кардинальна зміна роз�
становки геополітичних сил на величезних просторах Євразії, 
Причорномор’я, Близького Сходу. «Яскраво виражене у попередній 
період торговельно�економічне й політико�ідеологічне тяжіння на 
Південь, що було обумовлене, по�перше, зручними шляхами спо�
лучення і, по�друге, спільними з Візантією цивілізаційними факто�
рами, необхідністю їх захисту, послаблюється. Позбавлені власної 
державності, парцелізовані, економічно виснажені українські землі 
виявилися практично ізольованими від своїх колишніх побратимів 
по Київській Русі і – під зростаючою загрозою винародовлення з 
Півдня й Сходу – перетворилися на об’єкт постійних зазіхань з боку 
західних сусідів. Блокування природних дніпровських комунікацій 
доповнювалося руйнуванням міст і тяжкими втратами продук�

—————— 
51 Грибовський В. Формування локальної групи причорноморських ногайців у ХVІ–

ХVІІ ст. // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип. 4. – К., 2004. – С. 279-306. 
52 Черкас Б. Західні володіння улусу Джучи: політична історія, адміністративно-

територіальний устрій, економіка, міста (ХІІІ–ХІV ст.). – К., 2014. – С. 88, 240, 257-258, 
332. 
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тивного населення». Відсутність власної державності на віки пере�
творила українські землі на об’єкт геополітичної гри53. 

Фактично уже в Х–ХІІІ ст. територія Середнього й Південного 
Придніпров’я стала пограниччям Європи, на якому перехрещу�
валися візантійські й західноєвропейські впливи. Візантійський 
вектор виявився сильнішим, що засвідчило прийняття Руссю хрис�
тиянства за візантійським зразком. Периферійність регіону Північ�
ного Причорномор’я та нижнього Подніпров’я щодо європейських 
центрів була, якщо використовувати градації С.Роккана, водночас 
горизонтальною (що найкраще передається у термінах віддале�
ності), і вертикальною (вираженою у категоріях залежності). Попри 
те, що на цій периферії постійно виникали міста й фортеці, регіон 
був майже постійним вогнищем збройних конфліктів. Навряд чи 
продуктивно зводити останні до виявів протистояння «кочових» і 
осілих «племен» – адже при всій своїй відразі до життя «за кам’яними 
мурами» кочовики в умовах суворого клімату і розгалужених тор�
говельних контактів не могли обходитися зовсім без міст. 

Як дитя Великого Кордону, за В. Брехуненком, українське ко�
зацтво було просто таки приречене стати найактивнішим погли�
начем тюркських впливів, транслятором їх в батьківський соціум та 
провідником зворотних цивілізаційних інтервенцій. На вершині 
піраміди розмаїтих проявів повсякденної різноступеневої взаємодії 
козаків з тюркськими сусідами перебували військово�політичні кон�
такти. Перебіг цих контактів увінчував ціннісне сприйняття коза�
ками й татарами одні одних, проливаючи світло на інтенсивність 
взаємодії в інших сферах54. 

За Я. Дашкевием, Великий кордон – це межа між Європою та 
Азією в кількох аспектах, політичному, економічному, культурному 
(цивілізаційному) та духовному. Поступово він проходив по степовій 
зоні та відділяв осілий спосіб життя від кочового. Обабіч Великого 
кордону, поза зоною самої межі та безпосередньо прикордоння, фор�
мувалися гінтерланди: європейський та азійський. В Криму досить 
часто у прикордонні перебували в антагоністичних відносинах релі�
гійні спільноти між християнством, ісламом, буддизмом. «Загальний 
висновок зводиться до того, що Великий кордон у цивілізаційному 
та духовному розумінні не був герметичним, непроникним бар’єром. 
Він був вибірковим фільтром, через який в обидва боки проникали 
явища релігійної культури народів Заходу і Сходу. А методи 

—————— 
53 Симоненко Р.Г. Про геополітичний фактор в історії України // Український істо-

ричний журнал. – 2002. – № 6. – С. 7, 27. 
54 Брехуненко В. Стереотипи взаємосприйняття татар і українських козаків у першій 

половині ХVІІ ст. // Крим від античності до сьогодення. – С. 147-148. 
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вирішування конфесійних конфліктів з обох боків Великого кордону 
були практично однакові»55. 

Кримськотатарська мова, як одна з мов кипчацької групи тюрк�
ських мов, пройшла велику еволюцію, починаючи від другої поло�
вини ХІІІ ст. З ХІV ст. відбувалася значна османізація кримсько�
татарської літературної та актової мови. На різних її стадіях, прий�
нявши як розмовну та письмову мову, її запозичили частково греки 
(тюркофони�уруми), вірмени, частина євреїв, які утворили субетнос 
кримчаків. Караїми у ХVІІІ–ХІХ ст. втратили свою давню тюркську 
мову, замінивши її тогочасною кримськотатарською. 

На момент приходу в Крим (середина ХІІІ ст.) монголо�татари 
були шаманістами�тенгріанцями (Тенгрі – верховний бог); пере�
житки шаманізму зберігалися до ХV ст. і пізніше. Проникнення 
ісламу відбулося в другій половині ХІІІ ст., а інтенсивна ісламізація у 
сунітському напрямі набула у 20–40�х рр. ХІV ст. значною мірою 
насильницькими методами. Шафіїзму дотримувалися послідовники 
мазгабу на переломі VІІІ–ІХ ст. Згідно з цим вченням Коран і сунна 
розглядалися як джерело для вирішення справ з одночасною від�
мовою від їхнього логічного аналізу56. 

Аж до середини ХІІІ ст. за Причорномор’я як периферію Великого 
шовкового шляху велася запекла боротьба між італійськими коло�
ніями, половцями, мешканцями Судака. В міру того, як середзем�
номорська ділянка Великого шовкового шляху внаслідок війни 
1256–1270 рр. стала занепадати, саме Причорномор’я почало віді�
гравати провідну роль у міжнародній торгівлі. З цим пов’язана і 
поява стаціонарних поселень ординців на дніпровських переправах, 
в районі Сіверського Дінця, у Криму. «Фактично, вперше в історії 
Джучидам вдалося принести міську цивілізацію саме у відкритий 
Степ»57. 

З початку ХV ст. ханські ставленики – еміри – дедалі більше 
дистанціювалися від Золотої Орди, аж поки одному з них – Гаджи 
Гірею – не вдалося добитися незалежності і заснувати самостійний 
Кримський ханат. У баченні В. Гулевича, цьому сприяв інспірова�
ний правлячою верхівкою Литви переворот у Криму, що стимулював 
Гаджи Гірея, який оволодів Кримом у березні–квітні 1442 р., від�
крито, зі зброєю, виступивши проти володаря Золотої Орди Саїда 
Агмета ІІ. ВКЛ було зацікавлене у союзі з Кримським ханом – насам�
перед через те, що у литовському володінні перебував Качибіїв – 
—————— 

55 Дашкевич Я. Конфесійні відносини обабіч українського Великого кордону (XIV–
XVIII ст.) // Дашкевич Я. Україна на перехресті світів. – С. 37-41. 

56 Дашкевич Я. Кримські татари: етноконфесійний аспект // Дашкевич Я. Україна на 
перехресті світів. – С. 500-501. 

57 Черкас Б. Західні володіння улусу Джучи. – С. 325. 
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важливий порт на узбережжі Чорного моря. Незалежність Криму від 
Золотої Орди була підтверджена карбуванням Гаджи Гіреєм монети, 
на якій фігурувала не ординська тамга, а його власна. Утім, про 
хиткість його становища свідчить той факт, що його монетний двір 
розташовувався не в містах Криму, а в кочовому «Орду�Базарі».  

Особливість татарської системи управління полягала у своєрід�
ному поєднанні елементів монархії і теократії. В утвореному 1443 р. 
кримському ханаті світська і духовна влада функціонували роз�
дільно, при цьому домінувала світська влада. Але юрисдикція буду�
валася на основі шаріату; тому вплив муфтія – офіційного тлумача 
законів, і кадієскера – керівника судової системи – був визна�
чальним. 

З утворенням Кримського ханства фахівці пов’язують поглиб�
лення порубіжної ролі українства у європейській цивілізації. У дру�
гій половині ХV ст. на теренах України з’явився новий геопо�
літичний актор – українське козацтво. У баченні М. Абдулаєвої, 
Україна і Крим тісно пов’язані між собою історичним минулим. 
Війна і політика, економіка і культура, одна й та ж система від�
носин: широке самоврядування, повна релігійна свобода, схожа 
господарська структура, спільність переконань із основних питань 
майнового і міжнародного права – все це сприяло досить тісним 
козацько�кримським зв’язкам58. Ментально козаки увібрали у себе 
чимало параметрів, що ріднили їх із кочовиками, насамперед рух�
ливість та елементи військової стратегії. Отже, цивілізаційний про 
цес у регіоні зазнав нової орієнталізації. Проте, за С. Мостяєвим, 
«козаки, без сумніву, були типовою фронтирною європейською 
спільнотою»59. 

ХV століття в історії України пов’язується із кінцем середньо�
віччя і початком ранньомодерної доби. Проте Золота орда, хоч і 
розкололася спочатку на три, а потім на дві частини, все ще 
контролювала значну територію між Лівобережжям Дніпра та Пра�
вобережжям Дону. Постійна небезпека татарських нападів змушу�
вала і польського короля роздавати у Дністровсько�Дніпровському 
межиріччі землі за оборону від степовиків. 

Позиції Гаджи Гірея в Криму були, однак, хиткими; послаблював 
їх, зокрема, конфлікт між Генуезькою республікою й Трапезунд�
ською імперією, що розгорівся 1446 р. На боці Трапезунда виступило 
князівство Феодоро. Підвищений інтерес до Північного Причорно�

—————— 
58 Абдулаєва Г. Відносини Кримського ханства і Запорозької Січі // Повернення в 
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мор’я після взяття Константинополя виявили й турки. Улітку  
1453 р. в акваторії Чорного моря з’явився великий (56 кораблів) 
турецький флот, який після рейду по причорноморських містах став 
на рейді Боспоро (Керчі). У договорі турків з кримським ханом 
ішлося про взаємодію у боротьбі проти Кафи та інших генуезьких 
міст; утім, справа обмежилася лише збільшенням регулярних 
виплат Кафи на користь хана. Водночас мешканці Кафи мусили 
визнати суверенітет турецького правителя і змиритися на певний 
час із перебуванням у місті з 1454 р. турецького посла. Їхнє звер�
тання до європейських правителів і Папи Римського по допомогу 
відчутного ефекту не дало. У 1462 р. Кафу, фактично відрізану від 
зовнішнього світу, погодився прийняти у підданство польський 
король Казимир, але по суті це був лише формальний акт. 
Втручання у конфлікт папи Пія ІІ теж ситуацію не поліпшило – його 
спроби заручитися у боротьбі проти турків підтримкою східних 
правителів зазнали невдачі після захоплення турками Трапезунд�
ської імперії у 1461 р.60 

Відтоді як у 1475 р. генуезькі колонії і князівство Феодоро 
захопили турки (Мангуп героїчно оборонявся понад півроку), Крим�
ський ханат потрапив у васальну залежність від Туреччини, при�
чому південний берег перебував під безпосереднім контролем Туреч�
чини у статусі Османської провінції (Султанського санджака). 
Починаючи з 1517 р., турецький султан, проголошений халіфом усіх 
мусульман�суннітів, став не лише державним сюзереном, але й 
духовним главою кримських мусульман. Поступово зона тюрко�
мусульманського впливу поширювалася на все населення Криму. 
Іслам стає і правовим полем, і домінуючою системою цінностей; 
основною соціальною структурою виступає мусульманська парафі�
яльна громада, яка очолювалася імамом. Проте субетнічні групи 
кримських татар – південнобережців, горців, степовиків – зберігали 
притаманні їм специфічні риси61. 

Будучи уламком Золотої Орди, Кримський ханат успадкував від 
неї жорсткий воєнно�політичний режим за азійською моделлю. 
Цивільна адміністративна система очолювалася ханом (винятково з 
династії Гіреїв), затверджуваним турецьким султаном. Спадкоєм�
цями хана вважалися калга�хан та нуреддин�хан, візир іменувався 
каймаканом, старші родів – мурзами. Зберігався родоплемінний лад 
з широким використанням праці рабів. 
—————— 

60 Гулевич В.П. Кримське ханство й Північне Причорномор'я в період правління 
Гаджи Гірея. – С. 4-8. 

61 Докладніше див.: Бойцова О.Є. Іслам як фактор етноінтеграції кримських татар у 
другій половині ХV – кінці ХVІІІ ст. // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в 
українське суспільство. – К., 2004. – С. 410. 
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Оскільки Кримський ханат протягом майже всього часу існу�
вання перебував у залежності від Османської імперії, його держав�
ний устрій, вважає О. Галенко, можна охарактеризувати лише 
формально. Його відносять до числа типових степових імперій з 
притаманними їм трьома щаблями ієрархії (правителів, союзників 
та підлеглих�рабів). Хан управляв державою на власний розсуд, він 
же визначав спадкоємців престолу. Функції центрального уряду 
виконував діван. Племена зберігали внутрішню автономію і вва�
жалися ханськими союзниками. За межами півострова владу хана 
визнавали ногайські племена (орди). Немусульмани кримського 
ханату, в основному греки та вірмени, не мали політичних прав, але 
в містах їхні етноконфесійні громади користувалися внутрішньою 
автономією62. 

Особливістю Кримського ханату – буферної держави на кордоні з 
християнським світом – була агресивна налаштованість і схильність 
до работоргівлі, що робило сусідство з ним нестерпним. За 
М. Грушевським, «Крим стає на два століття надзвичайно важливим 
і згубним фактором в історії українського життя»63. За період з 1450 
по 1586 р. документально підтверджено 86 татарських нападів на 
Київщину і Брацлавщину, а з 1600 по 1647 р. – 7064. Спроби під�
рахувати людські втрати від цих набігів робилися неодноразово, але 
щодо конкретних обґрунтованих цифр фахівці так і не дійшли згоди.  

Як Кримському ханату, вважає П.�Р. Магочій, було важко конт�
ролювати дії «своїх» ногайських татар, так само і Річ Посполита 
погано контролювала дії «своїх» запорозьких козаків. Запорожці 
особливо полюбляли морські походи проти міст і поселень Крим�
ського ханату й османських земель на чорноморському узбережжі, 
іноді сягаючи навіть околиць Стамбула. Такі дії козаків викликали 
відплатні репресії турецької влади, тож перша половина ХVІІ ст. 
здавалася нескінченним коловоротом ударів і контрударів. Коротко 
кажучи, з обох боків – і запорожців, і польських урядників – виникла 
глибока ненависть та недовіра, що їх так блискуче описав Микола 
Гоголь у відомій повісті «Тарас Бульба»65. 

Ще у радянський час Н. Рашба навів цифру ясиру з України –  
500 тис. чол. упродовж першої половини ХVІІ ст.66 Я. Дашкевич 
писав про жахливий демографічний удар, завданий українському 

—————— 
62 Крим: шлях крізь віки. – С. 114-115. 
63 Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1991. – С. 113. 
64 Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1991. – С. 99. 
65 Магочій П.-Р. Ілюстрована історія України. – С. 121. 
66 Рашба Н.С. Очерк истории польско-турецких отношений в ХVІ – первой четверти 

ХVII в. // Османская империя в первой четверти ХVII в. Сборник документов и мате-
риалов. – М., 1984. – С. 52. 
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населенню – 2�2,5 млн. осіб, забраних у полон та вбитих протягом 
ХV – першої половини ХVІІ ст.67 Цю цифру наводить Т. Чухліб68. Дещо 
більш стримано («чисельність ясиру… рахується на мільйони») 
оцінює ситуацію О. Галенко, наводячи водночас і дані про людські 
втрати Росії й Польщі через татарські набіги69. 

У середині ХVІ ст. литовський посол Михалон Литвин у своєму 
трактаті про Кримське ханство відзначав, що кримські татари в 
змозі «виставити на війну до тридцяти тисяч війська, якщо підні�
муться за наказом узагалі усі, навіть незвичні до військової служби, 
аби лише могли сидіти на коні». Побачивши безперервний рух 
українських невільників на головному ринку Кафи, Михалон Литвин 
допитувався: «звідки береться така сила людей, і взагалі чи лиши�
лися ще люди в Україні»70. У 1588 р. Дж. Флетчер, побувавши як 
англійський посол у Московській державі, писав: «Коли йде війною 
сам Великий або Кримський хан, то веде він за собою величезну 
армію в сто чи двісті тисяч чоловік, а окремі мурзи мали орди, що 
складаються з десяти, двадцяти чи сорока тисяч чоловік»71. 

Чи не єдине джерело щодо кількості невільників у Кримському 
ханстві станом на другу половину ХVІІ ст. – свідчення турецького 
мандрівника Евлія Челебі. Перебуваючи в Криму, він став свідком 
збирання данини, що супроводжувалося переписом населення  
1666 р. На підставі даних цього перепису Челебі дійшов висновку: на 
187 тис. кримських татар і 20 тис. вільних греків, вірменів, караїмів 
та євреїв припадало 920 тис. невільників, у тому числі «ясиру ко�
зацького чотирикратно по сто тисяч». «Якби все�таки – хай помилує 
Аллах – така кількість невірних і своєвільних козаків повстала б, то 
весь півострів Кримський перевернули б уверх ногами», – заува�
жував він72. 

Татарські напади на українські землі давали постійне джерело 
прибутку не тільки самим їх учасникам, але й тим, хто фінансував 
походи – заможним феодалам у Криму, а також у турецьких фор�
тецях – Білгороді, Очакові, де знаходилися невільничі ринки. 

—————— 
67 Дашкевич Я.Р. Ясир з України (ХV – перша половина ХVІІ ст.) як історико-

демографічна проблема // Український археографічний щорічник. – Вип. 2. – Т. 5. – К., 
1993. – С. 43-46. 

68 Чухліб Т. Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (ХVІ–ХVІІІ ст.). – К., 
2014. – С. 11. 

69 Галенко О. Зрадники-герої або український ідеал потурчення // Соціум. – Вип. 6. – 
К., 2006. – С. 203.  

70 Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. – Вып. 1. – К., 1881. – С. 45. 
71 Поле битви – Україна. – С. 195. 
72 Челеби Э. Книга путешествий. Походы с татарами и путешествие по Крыму 

(1641–1667). – Симферополь, 1996. – С. 172. 
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Головним невільничим ринком була Кафа, такі ж ринки були також 
у залежних від неї Керчі, Азові, на Тамані. В середині ХVІ ст. лише 
державі работоргівля давала щорічний прибуток у 18 тис. золотих 
дукатів73. Хоч варто мати на увазі, що в численних набігах на 
Україну основною силою було не «ядро Кримського юрту», а кочів�
ники�ногайці причорноморських степів. 

Людоловство і работоргівля як промисел воєнізованих форму�
вань кримського ханства не лише створювали нестерпні умови 
існування для його сусідів. За І.Стороженком, вони вносили функ�
цію нерівноваги в усю систему, яку називають Великим Кордоном. 
Протиріччя й конфлікти у цьому регіоні можна розглядати як такі, 
що стали джерелом розвитку за аналогічним зразком інших його 
компонентів, у тому числі й Запорозької Січі як структури, полярної 
Кримському ханству. Ханство не ставило перед собою за мету 
анексію території Дикого Поля, вважаючи ці землі нічийними. Але 
воно провокувало своїми нападами воєнну активність Московії, яка 
неухильно просувалася на південь, поступово позбавляючи Великий 
Кордон своєї території і ставлячи у такий спосіб під загрозу 
доцільність його існування74.  

Татарам�кочівникам все ж потрібні були укріплені фортеці, зна�
чення яких особливо зростало після встановлення турецького про�
текторату над Кримським ханством. В останній чверті ХV ст. хан 
Менглі Гірей побудував на вузькому кримському перешийку («в 
Орському проході») укріплення Ферахкерман. Фортифікаційні спо�
руди будувалися італійськими архітекторами; до будівництва, яке 
тривало кілька років, було залучено 5 тисяч робітників. Фортеці 
зводилися і у гирлі та на берегах Дніпра. 

На острові біля правого берега Дніпра, формально на території 
Великого князівства Литовського, у 1492 р. за сприяння турецького 
султана Мехмета ІІ почалося будівництво замку�фортеці Тягиня. 
Фортеця мала стратегічне значення, оскільки і султан, і Великий 
князь Московський виношували у цей час ідею захоплення Києва. 
Великий князь литовський Олександр пропонував хану передати 
замок Тягиню литовській адміністрації із зобов’язанням відшко�
дувати всі витрачені на будівництво кошти. Хан відмовив, після 
чого замок наприкінці 1492 чи у 1493 р. був зруйнований збройним 
загоном черкаського та канівського старости Б. Глинського. 

Після зруйнування Тягині Менглі Гірей активно розбудовував 
іншу фортецю – Очаків у гирлі Дніпра (османська назва Озу, татар�

—————— 
73 Іналджик Г. Османська імперія. Класична доба. 1300–1600. – К., 1998. – С. 143. 
74 Стороженко І. Кримське ханство кінця ХV – середини ХVІІ ст. як складова час-

тина Великого Кордону України // Київська старовина. – 2006. – № 5. – С. 3-5. 
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ська Джан�Керман). Хоча литовські правителі вважали цю терито�
рію своєю з часів завоювань Вітовта, в добре  укріпленому татарами 
Очакові перебували турецький гарнізон і турецька адміністрація. 
Офіційно Очаків з 1510 р. був уділом сина Менглі Гірея Мехмед 
Гірея, який першим дістав офіційний титул калги�султана. В ході 
адміністративно�територіальної реформи Сулеймана І у 1542 р. 
Очаків став центром окремого адміністративного округу – сан�
джаку75. 

З початку ХVІ ст. Очаків відігравав роль важливого збірного 
пункту для татарських загонів, які слугували засобом тиску у не�
простих відносинах між Кримським ханством і Польщею. Ці від�
носини значною мірою залежали від регулярності одержання хана�
ми від польської сторони грошових «упоминок» – плат за ненапад і 
спрямування татарських наїздів на Москву. Коли з якихось причин 
«упоминки» затримувалися, навколо Очакова концентрувалися 
значні татарські сили. Приміром, у 1606 р. польський гетьман 
Станіслав Залкєвський попереджав шляхту, що татарські загони під 
Очаковим готові до походу проти Польщі76. Доволі часто Очаків 
виступав у ролі розмінної монети у боротьбі претендентів на 
ханський трон. 

Менглі�Гірей мав амбітні плани і щодо освоєння усієї нижньої 
течії Дніпра. У 1504 р. він писав своєму союзнику, московському 
князю Івану Васильовичу: «Да еще сам на Днепре на Таване хочю 
доспети один город велик, а городище есть». Городище Тавань 
(Доган) знаходилося по обидва боки Дніпра (за 40 км від нинішнього 
Херсона); тут діяла одна з п’яти найбільших на нижньому Дніпрі 
переправ. Султан Баязид направив сюди 1000 чоловік військових, 
які контролювали перевіз і працювали на будівництві. Замок Іслам�
кермен вперше згадується 1506 р.; присутній він і на польській карті 
Б.Ваповського 1526 р. Напроти нього на правому березі Дніпра у 
1510 р. був зведений ще один «город» – Кизикермен77. 

Обриси Криму присутні на багатьох стародавніх картах, почи�
наючи з морських навігаційних карт ХІІІ–ХІV ст. На перших дру�
кованих, т.зв. птолемеївських картах він зображений здебільшого як 
«Таврика Херсонська». Починаючи з 1482 р. у виданнях «Географії» 
Птолемея з’являються й новіші, т.зв. сучасні карти. На карті 

—————— 
75 Середа А. Силистринско-Очаковський еялет през ХVІІІ – нач. на ХІХ в. – София, 

2009. – С. 58. 
76 Якубова Т.А. Північне Причорномор’я та місто-фортеця Очаків в історико-куль-

турних фондах Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (ХVІ–ХVІІ ст.) // 
Питання науки і техніки. – 2009. – № 4. – С. 48. 

77 Мальченко О. Татарські замки на Дніпрі наприкінці ХV – початку ХVІ ст. // 
Історико-географічні дослідження в Україні. – Ч. 6. – К., 2003. – С. 57-71. 
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М. Вальдземюллера 1513 р. Крим позначено таким чином: «Таврика 
Херсонеська, нині Мала Тартарія (Татарія)». Надалі назва «Мала 
Татарія» присутня на багатьох європейських картах поряд із назвою 
«Газарія»78. 

На початок ХVІ ст. територія Кримського ханства охоплювала 
вже не тільки степовий і передгірний Крим, але й великі степові 
простори між низів’ями Дніпра і Дону, а також степ між Доном і 
Кубанню. Але відмовитися від кочового способу життя було важко 
навіть перекопським татарам, що мешкали в межах півострова, не 
кажучи вже про орду ногайців, яка кочувала у східному Приазов’ї. 
Оскільки примітивне скотарство татар не було в змозі їх прого�
дувати, вони приблизно двічі на рік влаштовували набіги на сусідів, 
забираючи з собою невільників. Здобичництво не розв’язувало 
проблему постачання, але зумовлювало ще глибший застій в 
економіці. 

Новостворене Кримське ханство, за К. Галушком, «не було міц�
ним. З одного боку, централізаторські тенденції в політиці ханів 
завжди зустрічали опір татарської знаті, причому в цій боротьбі 
обидві сторони шукали допомоги у сусідів. З іншого боку, економіка 
ханства базувалася на екстенсивних формах сільського господар�
ства – кочовому скотарстві й примітивному рільництві, продукція 
яких не забезпечувала потреб населення… Перелік правителів 
Криму у другій половині ХVІІ та у ХVІІІ ст. нагадує калейдоскоп: один 
хан змінює іншого через кілька років чи навіть рік, хани при�
значаються й знімаються з трону по кілька разів підряд (Селім Герай 
правив чотири рази протягом 1670–1704 рр.), стають маріонетками 
в руках різних угруповань татарських мурз»79. Після російсько�
турецької війни 1768–1774 рр. Крим фактично стає російським 
протекторатом. 

Феномен українського козацтва – проблема, яку численні дослід�
ники і на європейському, і на американському континентах виво�
дять саме з порубіжності як специфічної ознаки життя на циві�
лізаційних «перехрестях». Здається, найближче до розгадки його 
життєвої сили підійшов Арнольд Тойнбі, увівши аналіз козацтва в 
систему «викликів» і «стимулів». Дошукуючись глибинних причин 
генезису й занепадів цивілізацій, він звертав особливу увагу на 
фактор середовища. «Закон компенсації», сформульований вченим, 
спочатку був перевірений на прикладі «загальмованих цивілізацій», 
однією з яких була кочівницька. Кочівники спрямовували свої 

—————— 
78 Сосса Р. Як відображали Крим на стародавніх картах // Крим: шлях крізь віки. – 

С. 32-33. 
79 Поле битви – Україна. – С. 189, 193. 
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зусилля на подолання виклику степу, який прирікав їх на постійний 
рух відповідно до річних циклів. Вони пристосувалися до виклику 
степу, і це вже був певний прорив. Але зрештою вони виявилися не 
господарями, а рабами степу, бо, налагодивши контакт із ним, вони 
втрачали зв’язок із світом. Механічно підпорядковуючись викликам 
степу, кочівники час від часу вривалися у володіння сусідніх осілих 
цивілізацій і руйнували їхнє розмірене життя. Але тим не менше 
вони так і лишилися «суспільством, у якого немає історії». 

Номадичні імперії, створювані кочівниками – підкорювачами 
осілих народів, виявлялися ефемерними й недовговічними, хоч і 
демонстрували могутність на ранніх стадіях свого існування. 
Імперія Османів протрималася довше за інші, бо використовувала 
працю найманих рабів. Але відповісти на грізний виклик з боку 
Заходу й Росії турецькі правителі не зуміли. 

Я. Дашкевич чітко виділив культурну межу між Сходом і Заходом – 
Великий Кордон. Це був не адміністративний кордон, радше це був 
«живий» кордон, який перебував у постійному русі протягом п’яти з 
половиною століть. Межа між руським (українським) і тюркськими 
етносами була придатною для взаємопроникнення80. У баченні 
В. Брехуненка, козацтво виникало на неспокійній еластичній межі 
між осілою цивілізацією й кочовим/напівкочовим світом, християн�
ськими й мусульманськими ойкуменами, сповненими конфронта�
ціями та взаємодіями, фобіями та запозиченнями в найрізнома�
нітніших сферах. Козаки перетворилися на суб’єкт перехресних 
впливів, які не могли не бути тим оголеним нервом, який чутливо 
реагував на будь�які зміни тутешньої ситуації81. 

Козакам, за А. Тойнбі, вдавалося у боротьбі з кочовиками не 
просто вистояти, але й виробити «деякі ознаки, що швидше нале�
жали майбутньому, ніж минулому». Вони осідали на ріках, які 
являли собою природну перепону для кочівників�скотарів. Зрештою 
створений ними новий спосіб життя і нова соціальна організація 
дали змогу «вперше за всю історію цивілізації осілому суспільству не 
просто вистояти у боротьбі проти євразійських кочівників і навіть 
не просто побити їх (як колись побив Тимур), але й досягти справж�
ньої перемоги, завоювавши номадичні землі, змінивши обличчя 
ландшафту і перетворивши кінець кінцем кочові пасовиська у се�
лянські поля, а стійбища – в осілі села»82. 

—————— 
80 Дашкевич Я. Україна на межі між Сходом і Заходом (ХІV–ХVІІІ ст.ст.) // Записки 

НТШ. – Т. ССХХІІ. – Львів, 1991. – С. 29-43. 
81 Брехуненко В. Козаки на Степовому кордоні Європи: типологія козацьких спіль-

нот ХVІ – першої половини ХVІІ ст. – К., 2011. – С. 7. 
82 Тойнби Дж. Постижение истории. – М., 1991. – С. 147-148, 178-204. 
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Важливим уявляється зроблений авторами колективної праці 
«Історія українського козацтва» висновок про те, що степовий кор�
дон України був одночасно і східним кордоном європейської циві�
лізації, а козацтво виступало в ролі оборонця не лише власного 
народу, але й землеробської християнської Європи. Цей кордон  
на його українській ділянці наклався на новий християнсько�му�
сульманський кордон і залишався незмінним до кінця ХVІІІ ст. 
Історичними аналогами українських козаків можна вважати піоне�
рів американського Заходу; легко відшукати відповідні аналогії і  
з�поміж рицарських орденів, що утворювалися в епоху хрестових 
походів на лінії християнсько�мусульманського протистояння в 
Європі. У таких порівняльних дослідженнях автори вбачають додат�
кові можливості зрозуміти, як у схожих історичних умовах фор�
муються подібні історичні форми організації населення83. 

Тенденція зображення турок і кримських татар, констатує 
С. Плохій, виключно у вигляді агресорів, у боротьбі з якими й 
народилася українська нація, і сьогодні накладає виразний відбиток 
на інтерпретацію у вітчизняних наративах історії запорозького 
козацтва. «Проте в межах національного наративу української 
історії лишається непроясненим, чому козаки обрали собі тюркську 
назву, носили широкі шаровари, як і їхні вороги з Османської 
імперії, голили голови як їхні кримськотатарські супротивники, і 
чому їх найвідоміший образ утілено на картинах у вигляді козака 
Мамая, який сидить у позі Будди»84. Від мусульман козаки запо�
зичили довгі люльки, криві шаблі, інтонаційно орієнтальний спів під 
бандуру (пандоур) чи кобзу (кабиз). 

Т. Чухліб доречно акцентує увагу на тому, що відсутність в 
Україні упродовж 1940–1990�х рр. власної тюркологічної школи 
сприяла своєрідній аберації зору: в аналізі українсько�кримських 
політичних взаємин ХVІ–ХVІІІ ст. науковці зверталися головним 
чином до висвітлення конфронтаційних сторінок. Але ж для об’єк�
тивного висвітлення історії не менше важать ті сторінки, які свід�
чать про взаємовпливи, дипломатичні зносини, спільні походи. 
«Політичні відносини з Кримським ханством відігравали досить 
важливу роль у становленні та еволюції Українського гетьманату у 
ранньомодерну добу світової історії». Вихід Українського гетьманату 

—————— 
83 Історія українського козацтва. Нариси у 2-х тт. – К., 2006. – Т. 1. – С. 5-16, 102-
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на міжнародну арену чималою мірою забезпечував посередництво 
Кримського ханства у мирних переговорах з іншими державами85. 

Українське козацтво виступало в ролі головної військово�полі�
тичної сили, що протистояла турецько�татарським набігам. Однак 
часті зображення українських козаків у вигляді своєрідного «захис�
ного щита» хибують на однобічність. Продуктивніше розглядати 
непрості стосунки українських козаків з Кримом крізь призму 
функціонування інших спільнот на Великих кордонах, у руслі 
«фронтирних» підходів Ф. Тернера. В усякому разі, зроблена В. Бре�
хуненком цікава спроба вписати історію українського козацтва у 
т.зв. «кордонний дискурс» заслуговує на увагу. Адже паралельно з 
військовими конфліктами Кордон стимулював активні етнічні, 
культурні, господарські контакти, зробившись і своєрідним першим 
оборонним валом християнського світу, і «вістрям наступальної 
християнської стріли»86.  

З огляду на складне геополітичне становище і нестачу сил в 
антипольській боротьбі українська козацька еліта змушена була час 
від часу йти на угоди з Кримським ханством. Роль останнього у 
Національній революції середини ХVІІ ст. виявилася суперечливою: 
татарське військо допомогло здобути кілька перемог, але в кінце�
вому рахунку за цю допомогу доводилося платити втратою стра�
тегічної ініціативи і новими людськими втратами. Під час Руїни  
60�х рр. ХVІІ ст., спричиненої громадянською війною, Крим разом зі 
своїм сюзереном – Туреччиною – наполегливо намагався встановити 
свій протекторат над Україною. 

Сьогодні концепціям степу�прокляття виразно протистоять тео�
рії степу як зони контакту, причому намітилася тенденція роз�
глядати його особливості у контексті не лише вітчизняної, але й 
світової історії. В. Брехуненко вважає, що інтеграція до конкурент�
ного соціуму вихідців з козацького середовища є важливим еле�
ментом цивілізаційної взаємодії на степовому кордоні і додає до 
образу цього кордону нових барв. Звідси ним виводиться актуальне 
дослідницьке завдання – «проникнення в особливості інтеграції/ 
реінтеграції на Кордоні»87. 

—————— 
85 Чухліб Т. «Татар немає чого боятися, бо татари нам не вороги…»: особливості 

політичних відносин Українського гетьманату з Кримським ханством // Крим від антич-
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Усе це дає підстави, за П. Кралюком, говорити про значний 
тюркський чинник у формуванні українського козацтва. Останнє 
можна розглядати як своєрідний синтез переважно слов’янських і 
тюркських елементів. І хоча слов’яни тут взяли гору над турками, це 
не означає, що тюркське безслідно зникло. Воно впливало на різні 
сторони життя українського козацтва, певним чином визначало 
його обличчя. І саме тюркські елементи надали українцям своє�
рідного східного «шарму», який відрізняє нас від «традиційних» 
слов’янських народів88. 

Конкретизуючи цю тезу, О. Бачинська та О. Середа дослід�
жують, приміром, такий цікавий феномен ХVІІ–ХVІІІ ст., як Ханська 
(Придністровська) Україна – адміністративна та історично�геогра�
фічна структура у складі Силістринсько�Очаківського еялету, що 
виникла внаслідок бажання очільників Османської імперії й Крим�
ського ханства розширити власний політичний вплив на україн�
ській території. У їхньому баченні «регіон Ханської України пере�
творився в потужний міждержавний трикутник складних взаємовід�
носин чи своєрідний пункт, в якому стикаються і перетинаються 
інтереси Османської імперії, Польщі та Росії»89. Невизначеність та 
нечітка система управління Ханської України створювали чимало 
прецедентів для взаємних претензій, але підкреслений христи�
янський характер цього новоутворення і наявність там гетьманів як 
вищих посадових осіб дали цікавий приклад поєднання татарської 
та української домінант в управлінні регіоном.   

Васальна залежність Криму від Туреччини тривала майже три 
століття. У другій половині ХVІІІ ст. в Криму посилилися позиції 
Росії, яка вміло використовувала незгоди між осілими кримськими 
татарами і кочовими ногайськими племенами. Чимала роль у тиску 
на кримського хана Шагін�Гірея і у заохоченні імператриці до 
експансії на південь належала Г. Потьомкіну. У листі до Катерини ІІ 
(жовтень 1782 р.) він писав: «Крим положением своим разрывает 
наши границы… Вы обязаны возвысить славу России». Приєднання 
Криму до Росії, доводив він, дасть змогу «позбутися бородавки на 
носі», забезпечити вільне мореплавство на Чорному морі, а також 
лояльність мешканців Новоросійської губернії90. Відповідь Катерини ІІ 
не забарилася: вже 14 грудня 1782 р. у секретному рескрипті 
Потьомкіну вона наполягала на використанні усіх можливих при�
водів для приєднання Криму до Росії. 
—————— 

88 Кралюк П. Турок – не козак // Повернення в Царгород. – С. 193. 
89 Бачинська О., Середа О. Ханська Україна в історії Східної та Південно-Східної 

Європи (кінець ХVІІ–ХVІІІ ст.) // Там само. – С. 274-291. 
90 Докладніше див.: Дубровин Н.Ф. Присоединение Крыма к России. – Т. 4. – СПб., 

1889. – С. 836-838. 
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За висновком відомого американського кримознавця А. Фішера, 
з яким солідаризується і А. Каппелер, анексія Росією Криму від�
бувалася у три етапи, які відповідали інкорпорації інших держав�
спадкоємців Золотої Орди, але проходили значно швидше91. Після 
того, як у середині 1771 р. Крим виявився фактично окупованим 
російською армією, була зроблена спроба урегулювати відносини 
між Росією і Кримом укладанням союзного трактату. Такий трактат 
був підписаний 1 листопада 1772 р. – Крим проголошувався «віль�
ною, ні від кого не залежною областю»; водночас декларувалися 
«союз, дружба і довірчі відносини» між ним і Росією. Угоду було 
підкріплено передачею Росії «у постійне утримання» Єнікале і Керчі. 
За В. Возгріним, це означало надання Криму автономії, «хоча і в 
дуже складній формі»92. На той час Росію утримувала від прямої 
анексії Криму упевненість в тому, що такий акт був би невигідний 
економічно і погіршив би імідж країни, яка, мовляв, прагне «без�
кінечно розширювати свої володіння». Дуже скоро Катерина ІІ усві�
домила стратегічну вигоду від володіння Кримом. Але тепер вже 
слухняні раніше беї противилися дальшому зміцненню російського 
впливу. 

Туреччину змусили визнати існуючий стан речей чергові воєнні 
поразки. За Кючук�Кайнарджийським миром 1774 р. вона пого�
дилася на незалежність Криму. Спочатку Росія посадила на хан�
ський престол свого ставленика Шагін�Гірея, фактично встано�
вивши у 1777 р. протекторат над Кримським ханством. У 1783 р. 
вона вже не відчувала потреби у маскуванні своїх намірів. У заяві 
Катерини ІІ йшлося про те, що перетворення Криму на незалежну 
область не принесло спокою Росії і що «канитель с крымской неза�
висимостью» обернулася для неї значними втратами. «Принимая во 
внимание все эти обстоятельства, мы приняли решение… сделать 
на будущее время Крымский полуостров не гнездом разбойников и 
мятежников, а территорией Русского государства»93. Одночасно з 
Кримом Росія анексувала Тамань і Кубанську сторону. Туреччина, 
ослаблена воєнними невдачами, не тільки змушена була назавжди 
відмовитися від своїх прав на ці території, але й поступилася Росії 
землями між Бугом і Дністром із фортецею Очаків. 

Анексувавши Крим, Росія насамперед подбала про зруйнування 
притаманної йому територіальної організації й тих соціальних ін�
ститутів, які були пов’язані з релігійною ідентичністю кримських 
—————— 

91 Fisher A.W. The Russian Annexation of the Crimea 1772–1783. – Cambridge, 1970; 
Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: виникнення, історія, розпад. – Львів, 2005. –  
С. 41. 

92 Возгрин В.Е. Исторические судьбы крымских татар. – М., 1992. – С. 261-262. 
93 Там само. – С. 269. 
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татар. Указом Катерини ІІ від 2 лютого 1784 р. новостворена 
«область Таврическая», до складу якої увійшли Крим, Тамань і тери�
торія на північ від Перекопу, віддавалася у підпорядкування Кате�
ринославському генерал�губернатору Г. Потьомкіну.  

Француз Жильбер Ромм, один з активних діячів Французької 
революції ХVІІІ ст., відвідавши Крим через три роки після його 
анексії Росією, був неймовірно вражений розрухою, яку полишили 
по собі російські завойовники. «Немає нічого сумнішого, – писав він 
у своїх подорожніх нотатках, – цієї подорожі по місцях, спустошених 
війною… При вигляді спустошених полів, хат, зруйнованих рукою 
воїна, при вигляді природи, яка мовби втратила енергію через 
відсутність рук, котрі б підтримували її зусилля, уява притлумлена 
сумом. Міста, щойно прикрашені і залюднені, дістають ім’я свого 
завойовника, а потім це ім’я переходить до плюндрувача»94. 

Утім, Потьомкін оперативно подбав і про дослідження півост�
рова, і про його нове облаштування з видозміною архітектурного 
обличчя. Вже влітку 1783 р. він доручив відомому вченому К. Габ�
ліцу підготувати докладний опис півострова. Створене ним «Фізичне 
описання Таврійської області» стало першим дослідженням геоло�
гічної структури і біологічних умов Криму. Новостворена «Контора 
землеробства й домоводства у Таврійській губернії» опікувалася 
завезенням екзотичних рослин та розвитком виноробства. Зміною 
архітектурного обличчя міст займався відомий зодчий І. Старов. 
Основна увага приділялася будівництву військової фортеці – Севас�
тополя; ним займався інженер Г. Корсаков. 

Інтереси російського експансіонізму сягали далеко – аж до 
оволодіння всією «візантійською спадщиною». Химерний «грецький 
проект», що його намагалася реалізувати Катерина ІІ, являв собою 
модифіковану версію теорії «Третього Риму»: у своїх далекосяжних 
мріях цариця бачила власного онука на поновленому престолі 
візантійського імператора. Утім, її задум сягав значно далі: Кате�
рині ІІ було важливо не лише легітимізувати завоювання у При�
чорномор’ї, але й, за її словами, підпалити Туреччину «з чотирьох 
кутів» – з Кавказу, Криму, Молдавії, Греції. Російський флот уже 
перебував у Середземному морі, водночас спішно карбувалися 
нагородні медалі із зображенням повалених мінаретів констан�
тинопольської Святої Софії. Паралельно творився міф про Росію як 
частину Європи і центр національного «відродження» балканських 
народів.  

—————— 
94 Ромм Ж. Подорож у Крим 1786 р. // Крисаченко В.С. Українознавство. Хресто-

матія-посібник у 2-х кн. – Кн. 1. – К., 1996. – С. 192. 
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Постійно виявляючи невдоволення обраним Петром І місцем для 
столиці держави, Катерина ІІ мріяла про створення їй південної 
противаги. Автор біографії Г. Потьомкіна, його племінник А. Самой�
лов досить прозоро писав про топонімічні зміни в Новоросії як засіб 
«поразить умы блистательностью деяний великия Екатерины» й 
водночас «отрясть и истребить воспоминание о варварах». Щоб 
створити враження про те, що «новый свет просиял в древнем Пон�
тийском царстве», «Крым наречен Тавридою, близ развалин, где 
существовал древний Херсонес, из самых тех груд камней при 
Ахтиярской гавани возник Севастополь, Ахт Мечет назван Симфе�
рополь, Кафа Феодосией, Козлов Евпаторией, Еникаль Пентика�
пеум, Тамань Фанагорией и проч. … Беспрепятственно первый шаг 
сделан к очищению Европы от Магометан и к покорению Стам�
була»95. 

За оцінкою В. Грибовського, «грецький проект», у контексті якого 
обиралися нові назви населених пунктів й підписувалися укази 
Катерини ІІ щодо «заснування міст», був важливим інструментом 
символічного привласнення простору Російською імперією, пере�
творення його з «чужого» на «свій». Цей інструмент нівелював місцеві 
соціально�політичні та економічні уклади й формував міф про 
стерильну порожнечу південноукраїнського терену, на тлі якої ви�
мальовувалася візія всеохопної креативності постатей Катерини ІІ 
та Григорія Потьомкіна, котрі, мовляв, створили Новоросію «з 
нічого»96. 

Щоб продемонструвати Європі місце своєї імперії, Катерина ІІ із 
3�тисячною свитою здійснила подорож Дніпром на південь, в ході 
якої відвідала Бахчисарай, Чуфут�Кале, Севастополь, Сімферополь, 
Феодосію. Міжнародний резонанс цієї подорожі царицю задоволь�
нив, хоч її опоненти посилено поширювали міф про неіснуючі 
«потьомкінські села». Туреччина, однак, не змирилася з втратою 
Криму і 1787 р. оголосила Росії війну. Хоч для Росії війна виявилася 
переможною, для мешканців Криму вона обернулася тяжкими 
випробуваннями. Після смерті Потьомкіна в кінці 1791 р. занепад 
господарства на півострові став очевидним. 

За П.�Р. Магочієм, остерігаючись російської влади, кримські 
татари стали масово переселятися до Османської імперії. Перша 
еміграція у 1780�х роках налічувала 80 тис. осіб, а в перших деся�
тиліттях ХІХ ст. та Кримської війни 1853–1855 рр. із Криму виїхали 
—————— 

95 Самойлов А.Н. Жизнь и деяния генерал-фельдмаршала князя Григория Александ-
ровича Потемкина-Таврического // Русский архив. – СПб., 1867. – С. 1015. 

96 Грибовський В. Містечко Микитине і Микитин перевіз: козацька передісторія 
міста Нікополя // Датування міста як проблема історичної урбаністики: європейський та 
український досвід. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 41. 
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десятки тисяч нових емігрантів. Унаслідок еміграції та наступного 
прибуття українських і російських переселенців частка татар у 
Криму радикально зменшилася; від 90% усього населення у 1783 р. 
до 60% у 1854 р. і нарешті до 34% у 1897 р. Тоді в Криму мешкало 
188 тис. татар, що становило 85% усіх татар на підросійській 
Україні97. 

Від часу завоювання Криму в кінці ХVІІІ ст. до середини ХХ ст. 
фахівці�демографи виділяють вісім еміграційних хвиль, які тією чи 
іншою мірою впливали на етнічний склад мешканців півострова: 
1778–1784, 1854–1860, 1862–1872, 1874–1875, 1893; 1901–1902, 
1917–1922, 1941–1944 рр. Всі вони мали етнічний підтекст і не були 
добровільними. Шлях від звичайної еміграції до депортацій був 
пройдений упродовж двох з половиною століть; його загальною тен�
денцією було зменшення процентного складу кримських татар у 
загальній масі населення Криму.  

За підрахунками В. Кабузана, у першій чверті ХVІІІ ст. кримські 
татари становили абсолютну більшість населення півострова –  
444 тис. чол. До 1793 р. їх стало учетверо менше – 11220098. 
Упродовж ХІХ ст. і першої половини ХХ ст. процентне співвід�
ношення кримських татар у загальній кількості населення швид�
кими темпами зменшувалося: у 1897 р. воно становило 194,3 тис. до 
546,6 тис., а у 1939 р. – 218,9 тис. до 1126,4 тис.99 

Перша міграційна хвиля 1778–1784 рр. стосувалася не лише 
кримських татар: виїздили переважно жителі Південного берега і 
гірських районів, які за етнічним складом були турками�огузами. 
Царська влада фактично примусово виселила з Криму близько  
40 тис. християн – вірмен, болгар, греків, німців. Для кримських 
татар ці виселення були сприятливі; вони дістали можливість засе�
лити спустілі території і почали активно займатися землеробством. 
Але після здійсненого в Криму 1798–1802 рр. генерального межу�
вання земель виявилося, що вигоди від внутрішніх переселень 
дістали переважно беї та мурзи, а також російські чиновники, які 
дістали поміж іншим право продавати й закладати свої нові маєтки. 

Англійський мандрівник Е. Кларк, професор Кембриджського 
університету у 1812 р. в Криму писав: «Руїни Херсонесу ще збе�
реглися і були ще скрізь навіть двері будівель. Але як прийшли 
росіяни, все було зразу здемольовано… Росіяни задовольнили свою 
—————— 

97 Магочій П.-Р. Ілюстрована історія України. – С. 220. 
98 Бекирова Г. Крымские татары. 1941–1991 (Опыт политической истории). – Сим-

ферополь, 2008. – С. 9. 
99 Шевчук А.Г. Некоторые аспекты миграционной динамики крымскотатарского 

населения в ХVІІІ–ХХІ веках // Актуальні проблеми розвитку Автономної Республіки 
Крим. – Сімферополь, 2007. – С. 83-84. 
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варварську насолоду руйнування». У Керчі зрівняли 500 будівель, а 
замість спромоглися спорудити близько 30 вбогих бараків. У 1833 р. 
за наказом губернатора було спалено всі старовинні рукописи, 
записи, рукописні книги. Один з очевидців змалював Севастополь, 
вже якого нібито не має, наводив враження від Помпеї, викопаної з 
попелу Везувія. У баченні В. Сергійчука, «обмеження, пересліду�
вання і нищення татарських шкіл, освітніх і культурних товариств 
та інституцій – це окрема сторінка історії російської адміністрації в 
Криму, повна нечуваного варварства»100. 

Спричинені масовими міграціями й адміністративними пере�
кроюваннями зміни в етнічному складі населення і його розміщенні 
змушували російську владу постійно коригувати відповідні полі�
тичні й ідеологічні настанови. Вже за часів Катерини ІІ територія 
Криму була оголошена осереддям християнсько�візантійських тра�
дицій. Однак, побоюючись загострення стосунків із місцевим насе�
ленням, влада змушена була підтвердити права й привілеї крим�
ськотатарської родової аристократії й духовенства. Мірзи отримали 
права російського дворянства, а селяни – статус казенних поселян із 
звільненням від сплати подушної податі й рекрутської повинності. 

У ХІХ – на початку ХХ ст. виділялися три діалекти кримсько�
татарської мови – 1) південний, по суті, кримський діалект ос�
манської мови з огузької групи тюркських мов та незначною кіль�
кістю кипчацьких елементів; 2) середній діалект, що остаточно 
виявився основою літературної мови; 3) північний, близький до 
ногайської мови. Релігійна ситуація в мусульманському середовищі 
ускладнилася імпортом з�за кордону різних, нетрадиційних для 
кримських татар, конфесійних напрямів і вчень, хоча вони й вкла�
далися в межі сунітського ісламу. Ваггабізм проникає із Саудівської 
Аравії, еміратів Перської затоки. Він проповідує не лише соціальну 
гармонію та єдність усіх мусульман, збереження морально�етичних 
принципів, однак, висуває також екстремістську ідею джигаду про�
ти мусульман – «багатобожців», тобто прихильників інших напрямів. 
Ваггабізм поволі здобуває вірних, так само і шафіїзм. У містах 
ханства розвивалися теологія, філософія, право, історичне хроні�
керство, лексикографія, помітні були арабські, пізніше турецькі 
впливи101. 

«Присвоївши», за власними словами Катерини ІІ, Кримський 
півострів, царська адміністрація скоро довела його до цілковитого 
запустіння. М. Драгоманов, звертаючи увагу на позитивне політич�
не значення для української національної справи «набуття до Росії 

—————— 
100 Сергійчук В. Український Крим. – С. 72-73. 
101 Дашкевич Я. Кримські татари: етноконфесійний аспект. – С. 501-504. 
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буджацьких, кримських та кубанських степів», водночас зауважу�
вав, що «царський уряд не вмів упорядкувати Криму», котрий у  
ХVІІІ ст. був багатший, ніж у ХІХ, і «не гуманно поступав там з 
татарами»102. За підрахунками турецького автора Е.Ф. Гезайдіна, в 
період приєднання Криму близько 30 тис. кримських татар було 
страчено, а до 1800 р. близько 500 тис. чол. емігрували, з них 
вижили лише 300 тис.103 

Як певна реакція на процеси у 1880�х у Криму зародився рух за 
національне відродження всіх татар Російської імперії. Очолений 
Ісмаїл�беєм Гаспралі (Гаспринський), цей рух домагався секуляри�
зації татарського суспільства (зокрема, емансипації жінок), модер�
нізації освітньої системи та запровадження турецької письменності. 
Написаний ним 1881 р. нарис «Російське мусульманство. Думки, 
замітки і спостереження» став своєрідним інтелектуальним мані�
фестом із розумінням непослідовної російської політики. «Там, де 
можна було, ми кидали свої попелища, святині, батьківщину і йшли 
Бог знає куди (кримці, бессарабці, кавказці), а де піти було нікуди  
і не можна, ми йшли в тісний світ, віддаючись йому цілковито». 
Російське мусульманство, констатує Гаспринський, «животіє в тіс�
ній, задушливій сфері своїх старих понять і забобонів, наче відір�
ване від решти людства». Реформа освіти (джадистська) була про�
грамою освіти мусульман відповідно до передових європейських 
стандартів, створення єдиної тюркської літературної мови, створен�
ня цивільних, філантропних товариств, дотримання девізу «Єдність 
у мові, вірі і справах»104. 

Серйозного удару економіці й населенню Криму завдала Крим�
ська війна 1853–1856 рр. У баченні Р. Пилявця, Східна (Кримська) 
війна стала найбільшим за століття воєнним конфліктом у період 
між наполеонівськими війнами і Першою світовою війною. 
Фактично у ній, із врахуванням сучасних незалежних держав, у 
різних проявах – війська, матеріальні ресурси, дипломатичні зу�
силля тощо – брали участь понад 20 країн. Крім того, це був і 
цивілізаційний конфлікт, суть якого полягала в тому, що після 
Французької революції кінця ХVІІІ ст. і наполеонівських війн біль�
шість європейських країн вступили на шлях прискореного техніч�
ного й економічного прогресу. Війна призвела до розладу всієї 
фінансової системи Російської імперії. Україна була втягнута у 
—————— 

102 Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну // Тисяча років української 
суспільно-політичної думки. – Т. V. – Кн. 2. – К., 2001. – С. 132. 

103 Золотарьов Д.Ю. Турецька історична література з еміграції кримських татар 
кінця ХVІІІ–ХХ ст. // Український історичний журнал. – 1999. – № 6. – С. 36-37. 

104 Бекірова Г. «Великий вчитель». Ісмаїл Гаспринський // Наш Крим: неросійські 
історії українського півострова. – С. 87-92. 
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конфлікт і змушена віддавати на плаху війни свої людські й мате�
ріальні ресурси, проливаючи кров за інтереси Російського само�
державства105. 

Росія виявилася до війни не готовою; відсутність упорядкованих 
шляхів змушувала її орієнтуватися у постачанні війська, вивезенні 
поранених і хворих на місцеве населення. Через Херсонську, Кате�
ринославську й Таврійську губернії безперервно рухалися війська, 
транспорти зі зброєю, боєприпасами, пораненими солдатами. За 
відсутності впорядкованих шляхів перевезення здійснювалися під�
водами, і ця гужова повинність важким тягарем лягала на плечі 
місцевого населення.  

Сучасники реєстрували безліч фактів масового героїзму у сева�
стопольській обороні. Одним з організаторів севастопольської обо�
рони став виходець із Слобідської України адмірал П. Нахімов, смер�
тельно поранений на Корніловському бастіоні у липні 1855 р. У боях 
під Севастополем особливо відзначились українські козаки�плас�
туни Чорноморського козацького війська. Цікаво, що українські 
козаки воювали і у складі військ�союзників. Полонізований укра�
їнець Михайло Чайковський, який, прийнявши іслам, став Садик�
Пашею, організував «Полк козаків оттоманських» у турецькому 
війську. Аж до 1870 р. полк брав участь у бойових діях. Достовірних 
даних про кількість загиблих у Кримській війні українців немає, але 
фахівці одностайні у тому, що війна істотно уповільнила темпи 
демографічного зростання в Україні106. 

Ситуація істотно змінилася на рубежі ХІХ і ХХ століть. Оскільки 
«звільнені» від татар землі щедро роздавалися царським фаворитам, 
дворянам, чиновникам, дедалі міцніші позиції в Криму займала 
нова, російська еліта. У Севастополі згідно перепису 1897 р. росіяни 
становили 85,9% населення, у Керчі�Єнікале – 66%, у Бахчисараї – 
24,8%. Багатющу культурну спадщину Кримського ханату царизм 
розглядав як шкідливу й таку, що в «інтересах загального спокою» 
підлягала знищенню. Мечеті, медресе, караван�сараї, кладовища 
руйнувалися або перетворювалися на православні храми. Упродовж 
століття їхня кількість зменшилася наполовину.  

Російський уряд був, однак, зацікавлений у тому, щоб історія 
Кримського ханату дістала бодай якесь систематичне висвітлення. 
Академія наук оголосила навіть відповідний конкурс, в якому 

—————— 
105 Пилявець Р. Севастополь – місто української слави. Про українців у Кримській 

війні // Наш Крим: неросійські історії українського півострова. – С. 70-74. 
106 Молчанов В. Кримська війна 1853–1856 рр.: український рахунок // Крим від 

античності до сьогодення. – С. 347-365. 
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переміг відомий орієнталіст Й. фон Гаммер�Пургшталь; його німець�
комовна праця була видана у Відні 1856 р.   

Під тиском світової наукової громадськості, яка виявляла вели�
чезний інтерес до практично недослідженої античної та середньо�
вічної спадщини Криму, почалися систематичні археологічні до�
слідження півострова. У другій половині ХІХ ст. Херсонес захоплено 
іменували то «російською Троєю», то «російськими Помпеями». 
Почастішали пошуки в Криму витоків середньовічного християн�
ства – аж до розгляду хрещення Володимира в Криму як ключової 
події російського самоусвідомлення107. 

Науковий рівень праць з історії Криму виявився, однак, неви�
соким. М. Грушевський з сумом і болем писав про те, що, хоч 
політичні, культурні, економічні відносини України з Туреччиною і 
Кримом мали величезне значення, історикам доводиться по крихтах 
збирати окремі факти чи згадки про них. А коли до їх рук по�
трапляють якісь масиви джерельного матеріалу, вони безпорадно 
стоять перед ними, бо не знають турецької мови або не відчувають 
контексту турецьких реалій. Невисоко оцінював він і наявні істо�
ричні курси з історії Криму – від згаданої праці Й. фон Гаммера�
Пургшталя до праць В. Смирнова108. Розрив між українською істо�
ріографією та орієнталістикою Грушевський оцінював як трагічний 
щодо відображення зв’язків України з турецько�татарським світом. 
Певні надії після повернення в Україну він покладав на засновану 
1926 р. Всеукраїнську наукову асоціацію сходознавства (ВУНАС) та 
організовані нею експедиції до Туреччини, курси східних мов, часо�
пис «Східний світ»109. 

Російське товариство по вивченню Криму у 1925–1929 рр. 
випустило 10 номерів журналу «Крим». Всю цю роботу було на�
прикінці 20�х рр. раптово припинено, більшість сходознавців стали 
жертвами репресій. Не в останню чергу тому, як констатують 
автори праці «Крим в етнополітичному вимірі», ми і сьогодні, попри 
наявність кількох вартісних іншомовних праць, «не маємо адек�
ватного уявлення про Крим турецько�татарської доби, про ту 

—————— 
107 Див., напр.: Зорин А.  Корма двуглавого орла… Литература и государственная 

идеология в России последней трети ХVІІІ – первой трети ХІХ века. – М., 2004; 
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rschaft. – Wien, 1856; Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской 
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109 Грушевський М. З приводу листування Б.Хмельницького з Оттоманською Пор-
тою // Твори у 50 тт. – Т. 10. – Кн. 1. – Львів, 2015. – С. 418-420. 
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своєрідну матеріальну і духовну культуру, край якій поклала, чи 
намагалася покласти, російська агресія»110. 

Для Росії Крим був насамперед стратегічним ресурсом – у Сева�
стополі знаходилася база Чорноморського флоту. Від 70�х рр. ХІХ ст. 
почали освоюватися й рекреаційні можливості півострова. Оскільки 
компенсувати відтік кримськотатарської робочої сили за рахунок 
російських переселенців не вдавалося, влада заохочувала появу в 
краї німецьких, болгарських, вірменських та інших колоністів. Крим 
став поліетнічним, і це значною мірою зумовило складну розста�
новку політичних сил після повалення самодержавства. Тут мали 
зіткнутися як мінімум чотири політичні тенденції – консервативно�
російська, радикально�російська, кримськотатарська та українська. 

 
 
 
 

2. Крим ó ХХ столітті 
 
 
 
Громадсько�політичний рух кримських татар, який розвивався 

під гаслами культурно�релігійної автономії, дістав організаційне 
оформлення на початку ХХ ст. Під час Першої світової війни він 
помітно радикалізувався, беручи на озброєння вимоги припинення 
насильницької християнізації, розширення доступу до державної та 
воєнної служби, демократичних свобод. 

Після Лютневої революції в Криму, паралельно з адміністрацією 
призначеного Тимчасовим урядом губернського комісара, почали 
діяти т.зв. «комітети громадської безпеки», керівна роль у яких 
належала кадетам. 23 політичні партії, що діяли на півострові, 
представляли широкий спектр політичних орієнтацій – від монар�
хістів до анархістів. До проблем майбутнього адміністративно�
територіального устрою виявляли найбільший інтерес національні 
партії, особливо кримськотатарські. Створена навесні 1917 р. На�
ціональна (Народна) партія – Міллі�Фірка – у своїй програмі про�
голосила: «Росія повинна бути демократичною федерацією націо�
нальностей… Територіальні області повинні мати чисто націо�
нальний характер». Скликаний 25 березня 1917 р. Всекримський 
мусульманський з’їзд обрав тимчасовий кримсько�мусульманский 
виконавчий комітет, який намагався перебрати на себе владні 
функції на півострові.  
—————— 

110 Крим в етнополітичному вимірі. – К., 2005. – С. 16. 
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В липні направлена до Києва делегація кримських мусульман 
домагалася встановлення в Криму автономії і водночас висловилася 
за його територіальне приєднання до України. Але Генеральний 
Секретаріат визнав порушення цього питання перед Петроградом 
передчасним. Пізніше, визначаючись із кордонами України у своє�
му ІІІ Універсалі, Центральна Рада включила у свої межі лише три 
північні повіти Таврійської губернії.  

Як зазначають В. Смолій, С. Кульчицький та Л. Якубова «на 
постімперських руїнах розгортався феєричний процес «державних 
суверенітетів». Півострів Крим так само виявляв ознаки державо�
творчих прагнень. За відсутності переконливої національної біль�
шості, особливостей соціально�економічного розвитку, розстановки 
політичних сил та стрімко ускладнюваної геополітичної ситуації це 
питання набуло нечуваної гостроти»111. 

У квітні 1917 р. в Севастополі почала діяти Українська Чорно�
морська громада. У місті на перше зібрання прийшло кілька тисяч 
осіб, більшість яких становили українські есери. Там же проголо�
сували за оголошення Росії демократичною республікою, за авто�
номію України, українізацію церкви, суду, школи, армії. У декларації 
Української військової доктрини проголошено було намір створити 
флот у півтора рази сильніший від усіх воєнних флотів у чорно�
морському просторі. Виступаючи на першій українській маніфес�
тації у Севастополі 7 квітня, тодішній командуючий Чорноморським 
флотом адмірал О. Колчак заявив, що на 90 відсотків він склада�
ється з синів цієї нації. «Я не можу не вітати українську націю, яка 
дала мені найліпших моряків, які тільки існують у світі». У травні 
делегація Чорноморського флоту взяла участь у роботі І Всеукраїн�
ського військового з’їзду в Києві, де її представники висунули вимогу 
щоб чорноморський флот став складовою частиною збройних сил 
автономної України112. 

Не претендуючи на Крим, Центральна Рада, однак, не підтри�
мувала ідею створення в Криму обласної автономії. Мотивувалося це 
втратою півостровом економічних і політичних зв’язків з Росією, а 
також невизнанням раднаркомом, місцевими думами й земствами. 
Розв’язання питання про майбутній статус Криму передбачалося 
шляхом консультацій з легітимними органами місцевої влади.  

Жовтневий переворот у Петрограді спричинив гостру поляри�
зацію політичних сил і активізував пошук механізмів самоорга�

—————— 
111 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-

політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, 
перспективи. – С. 374. 

112 Сергійчук В. Український Крим. – С. 80-82. 
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нізації на місцях. Загроза поширення більшовизму стимулювала 
зростання симпатій до УНР, що засвідчило, зокрема, пленарне 
засідання українських і мусульманських організацій Таврійської 
губернії (учасники засідання вітали Центральну Раду «як єдиний 
повноважний революційно�демократичний орган» України). Однак 
позиція місцевих рад Криму не була такою однозначною.  

Створена на надзвичайній нараді в Сімферополі з представників 
рад робітничих, селянських і солдатських депутатів, органів зем�
ського і міського самоуправління, інших громадських організацій 
Рада народних представників бачила своє завдання у скликанні 
Кримських установчих зборів і здійсненні заходів для «виявлення 
волі населення північних повітів Таврійської губернії по національ�
ному питанню». Але Кримськомусульманський виконком, експлу�
атуючи гасло «Крим для кримців», дедалі очевидніше виявляв пре�
тензії на роль верховної влади в Криму.  

В листопаді 1917 р. було проведено вибори делегатів до Все�
кримського татарського з’їзду. 26 листопада в Бахчисараї зібралися 
Установчі збори кримськотатарського народу – Курултай, який  
12 грудня 1917 р. урочисто проголосив створення Кримської на�
родної республіки. Наступного дня він прийняв її конституцію 
(«Кримськотатарські основні закони») і оголосив себе (до скликання 
Всекримських установчих зборів) Кримським національним парла�
ментом. Сформований ним пантюркістський уряд – Директорія – був 
визнаний Центральною Радою і проіснував до січня 1918 р., коли 
влада в Криму перейшла до рук більшовиків113. 

Прийшовши до влади в Криму, більшовики на скликаній ними 
28 січня 1918 р. конференції військово�революційних комітетів та 
рад Таврійської губернії (яка оголосила себе надзвичайним з’їздом 
рад та ВРК) прийняли рішення про розпуск Курултаю, всіх міських 
дум і земств. У лютому без суду був вбитий перший голова меджлісу і 
муфтій мусульман Криму Номан Челебіджихан. Оскільки за умова�
ми Брестського миру Росія не мала права допомагати уряду укра�
їнської радянської республіки, у Леніна та його оточення визрівав 
план виведення Донбасу, Дону, Північного Кавказу та Криму із 
складу РСФРР і створення на основі нібито самостійних республік 
південного фронту оборони. Проте раднарком побоювався як «крим�
ського сепаратизму», так і можливості втручання України у справи 
Криму. Не було одностайності у кримському питанні і у харківського 
радянського уряду.  

—————— 
113 Докладніше див.: Бикова Т. Суспільно-політичні процеси у Криму в 1917 р. // 

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 10. – К., 2004. – С. 60-65.  
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Зрештою Москва погодилася на організацію в Криму Радянської 
Соціалістичної республіки Тавриди у складі РСФРР. 19 березня  
1918 р. на засіданні ЦВК рад Таврійської губернії було прийнято 
декрет про оголошення території губернії «у складі Сімферополь�
ського, Феодосійського, Ялтинського, Євпаторійського, Мелітополь�
ського, Бердянського, Перекопського та Дніпровського повітів Тав�
рійською республікою рад робітничих, солдатських і селянських 
депутатів». Керівним органом новоствореної республіки був оголо�
шений раднарком, підзвітний ЦВК рад Таврійської республіки114. 

Те, що до складу Республіки Тавриди було включено три північні 
(позакримські) повіти, не влаштовувало Москву, яка побоювалася 
конфлікту з Німеччиною і звинувачень у порушенні Брестського 
миру. 22 березня ЦВК рад Таврійської губернії обмежив територію 
Радянської соціалістичної республіки Тавриди п’ятьма повітами.  
4 квітня новостворена республіка була визнана Раднаркомом 
РСФРР. Втім, вже 19 квітня німці, порушивши умови Брестського 
миру, почали окупацію Криму. На цей час ефемерна влада Рес�
публіки Тавриди втрачала рештки свого впливу. Члени уряду 
намагалися врятуватися втечею, але 24 квітня потрапили до рук 
повсталих кримських татар і були розстріляні115. 

Разом з німцями до Криму увійшли війська Центральної Ради. 
Після гетьманського перевороту Україна в листі міністра закор�
донних справ УД Д. Дорошенка до німецького посла (30 червня  
1918 р.) твердо заявила про своє бажання, «щоб Кримський пів�
острів було включено в склад Української держави», яка «ніколи не 
зможе нормально розвиватись без злуки з Кримом». Обстоюючи 
принцип самовизначення і поважаючи волю населення, уряд УД був 
готовий надати Криму автономію116. Але окупанти доручили управ�
ляти Кримом не українській владі і не відродженому Курултаю на 
чолі з Д. Сейдаметом, а проросійським політикам, які утворили 
крайовий кримський уряд на чолі з генералом С. Сулькевичем. Він 
відновив дію на території Криму всіх законів Росії, виданих до  
25 жовтня 1917 р. Сулькевич розпорядився «ні в які зносини з 
урядом України не вступати і їхні вимоги не виконувати»117. 

Гетьманський уряд не міг змиритися з втратою Криму, не 
зупинившись навіть перед його економічною блокадою. Тиск ви�
явився ефективним: з урядом С. Сулькевича на переговорах у 
—————— 

114 Борьба за Советскую власть в Крыму. Сб. документов и материалов. – Т. 1. – 
Симферополь, 1957. – С. 225. 

115 Хроника революционных событий в Крыму. 1917–1920 гг. – Симферополь, 1969. – 
С. 87-88. 

116 Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. – К., 2000. – С. 208. 
117 Там само. – С. 211. 
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вересні 1918 р. у Києві вдалося досягти прелімінарної (попередньої) 
угоди про включення Криму до Української Держави на правах 
внутрішньої автономії118. Але плани приєднання Криму до України 
зруйнувало антигетьманське повстання і крах режиму П. Скоро�
падського. 

У ході боротьби більшовиків за Крим була зроблена ще одна 
спроба оформлення сурогату радянської державності – у вигляді 
Кримської соціалістичної радянської республіки (квітень–червень 
1919 р.). Ця друга спроба значною мірою була запобіжним заходом 
проти можливих претензій України на територію Криму. 
Формально Кримська республіка проголошувалася як самостійна. 
Втім, прийняте політбюро ЦК РКП(б) 28 травня рішення роз�
ставляло всі крапки над «і», чітко наголошуючи, що кримський уряд 
«діє на правах губвиконкому, підпорядковуючись ВЦВК і відпо�
відним наркоматам за належністю, а обласний партійний комітет 
прирівнюється до губкому»119. Отже, мають рацію П. Гарчев та 
В. Овод, коли оцінюють Кримську радянську республіку 1919 р. як 
створене «зверху», фіктивне, буферне утворення120. 

Після падіння другої Кримської радянської республіки Крим був 
зайнятий військами Денікіна, який відновив тут Таврійську губер�
нію. На початок 1920 р. Крим виявився останнім бастіоном «білих» у 
європейській частині Росії. Сформований навесні верховним пра�
вителем Півдня Росії бароном П. Врангелем уряд започаткував серію 
реформ, серед яких першочерговими вважалися земельна і реформа 
місцевого самоврядування. У своїх мріях Врангель бачив Крим 
«дослідним полем російської державності», «показовою станцією». 
Він значною мірою відійшов від денікінського «єдинонеділимства» і 
допускав перетворення Росії у широку федерацію121. Проте його 
армія у боротьбі за Крим зазнала поразки. У листопаді 1920 р. Крим 
остаточно став радянським. 

Проблема статусу Криму виявилася для радянської влади над�
звичайно гострою – насамперед у контексті українсько�російських 
відносин. Зроблена 12 листопада 1920 р. на засіданні членів ЦК 
КП(б)У заява («Крим перебував поза компетенцією ЦК КПУ») не 
відповідала реальним діям української влади – адже створений як 

—————— 
118 Див.: Дорошенко Д. Історія України. 1917–1923 рр. – Т. 2. – К., 2002. – С. 145-

148. 
119 Крым многонациональный. Вопросы и ответы. – Вып. 1. – Симферополь, 1988. – 

С. 57. 
120 Гарчев П.І., Овод В.В. Про створення Кримської Радянської Республіки в 1919 р. // 

Український історичний журнал. – 1994. – № 4. – С. 30. 
121 Турченко Г. Південна Україна на зламі епох (1914–1922 рр.). – Запоріжжя, 2005. – 

С. 257-258. 
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спеціальний відділ у структурі ЦК Закордот бачив одне з своїх 
завдань у керівництві кримським підпіллям. Зрештою під тиском 
Москви Харків вивів з Криму усіх підлеглих Закордоту службовців 
разом із завезеними на півострів матеріальними ресурсами. 

У грудні 1920 р. М. Фрунзе став командуючим військами 
України і Криму, що недвозначно свідчило про наміри Кремля 
зберегти за собою увесь Південь. Але морські сили, розташовані в 
Криму розпорядженням Голови РНК України Х. Раковського, під�
порядковувалися українському урядові. Утім, у Криму упродовж 
кількох місяців не існувало ні дієздатних державних структур, ані 
впливових партійних організацій, за винятком хіба що кримсько�
татарської «Міллі Фірка». Об’єднані під егідою Кримревкому місцеві 
більшовики схилялися до підпорядкування півострова Москві на 
умовах створення «Кримської автономної області». Рада національ�
ностей такий варіант самовизначення у січні 1921 р. санкціонувала, 
але проти автономії висловилася частина «лівих» в Кримському 
обкомі РКП(б), побоюючись, що автономія за згодою Кремля була 
татарською. Особливо непокоїв їх той факт, що значна частина 
кримських татар домагалася таких широких повноважень авто�
номії, яких жодна інша автономія в Росії не мала – аж до організації 
в Криму наркомату закордонних справ.  

Рішення Х з’їзду РКП(б), який відбувся 8�16 березня 1921 р., були 
по суті сигналом для національних еліт про готовність більшовиків 
до компромісів, аж до автономізації. Крим розглядався як прийнят�
ний полігон для такого компромісу, особливо у контексті зацікав�
леності  Москви у посиленні ідеологічного впливу в Туреччині, де 
відбувалася кемалістська революція. Уже в квітні 1921 р. ВЦВК 
звернувся до місцевих комуністів з пропозицією щодо можливого 
проголошення Криму радянською республікою. На пленумі ЦК 
РКП(б), що відбувся у травні, питання майбутньої кримської рес�
публіки розглядалося у контексті «проникнення на Схід» і створення 
«буферної зони» між Росією та недружньо налаштованими до неї 
сусідами122. 

Пробуджені у такий спосіб надії кримських татар на власну 
національну державність були частково нейтралізовані роз’яснен�
ням, що надійшло з Москви: ішлося про «Радянську Соціалістичну 
Інтернаціональну республіку в межах Кримського півострова». Але 
водночас пропонувалося «поставити на перше місце роботу татар і 
по можливості татаризувати апарати Наросвіти, земвідділу, оздо�
роввідділу, Відділу управління і Президії керівних органів». На той 

—————— 
122 Див.: Брошеван В.М., Форманчук А.А. Крымская республика: год 1921-й. – Сим-

ферополь, 1992. – С. 13. 
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час у Криму мешкало 720,5 тис. чол. Під час перепису 1921 р. 
кримських татар об’єднали в одну групу з турками і циганами, але і в 
цьому разі їхня частка в населенні півострова становила лише 
25,9%123. 

Утворення Кримської АРСР у складі РСФРР було проголошене на 
установчому з’їзді у Сімферополі, який проходив 7�11 листопада 
1921 р. З’їзд затвердив конституцію автономії, яка перед тим  
була ухвалена на V кримській партконференції, обрав ЦВК рад 
(КримЦВК) та голову РНК. В числі 50 членів КримЦВК було 15 татар. 

Як констатувала Г. Бекірова, «і сьогодні ведуться дискусії про те, 
що ж це була за автономія – територіальна, національна або і та, і та. 
«Коротко позначити характер Кримської автономії 1921 р., напевно, 
можна словами – «суперечлива», «дуалістична». Як в інших автоном�
них республіках, в Криму проголошувалися принципи пріоритет�
ного розвитку національних груп, особливо кримськотатарської 
(політика так званої «коренізації», що стосовно Криму звучала як 
«татаризація»). Крим – авангардний пост РРФСР у країнах Близького 
Сходу – повинен був зіграти роль буфера між Росією й недружньо 
налаштованими сусідами на Сході124. 

Автономія створювалася як територіальна, але її політико�
правовий статус не був чітко окреслений. А своєрідний «татарський 
антураж» зумовлювався насамперед прагненням правлячої партії 
створити поле для такого компромісу з кримськотатарським націо�
нальним рухом, який на практиці означав би його нейтралізацію.  
У процесі прийняття такого рішення чимало важила загальна не�
стабільність ситуації на півострові, як і поновлення спроб з боку 
українського уряду поставити Крим під свій контроль.  

Плани радянського уряду були далекосяжними і не обмежу�
валися цілями пропаганди. Існував план масової рееміграції з 
Туреччини та інших країн кримських татар – шляхом наділення 
приїжджих землею влада сподівалася створити в Криму лояльний до 
себе прошарок національних кадрів, а також поліпшити структуру 
господарювання на півострові125. Проекти «Кримської Каліфорнії», 
які активно розроблялися й пізніше, передбачали створення в 
автономії не тільки кримськотатарських, але й єврейських та інших 
національних районів.  

Сукупністю усіх цих обставин було продиктоване одночасне 
наголошування інтернаціонального (територіального) принципу в 
—————— 

123 Крим в етнополітичному вимірі. – С. 180-181. 
124 Бекірова Г. Кримська АРСР // Наш Крим: неросійські історії українського пів-

острова. – С. 173-174. 
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утворенні Кримської АРСР і введення в Конституцію республіки 
положення про фінансову квоту для кримських татар в органах 
влади та про дві (російську та кримськотатарську) державні мови. 
При Кримському губкомі РКП(б) почало працювати Мусульманське 
бюро; 5 кримських татар�комуністів було включено до складу уряду. 
Ці заходи представлялися як «відшкодування за образи, за тривалу 
насильницьку політику царського режиму» щодо корінного насе�
лення Криму. З 800 релігійних організацій, що діяли на півострові у 
1921 р., 470 були мусульманськими126. «Склалося оманливе вра�
ження про те, що Кримська автономія була, як і всі, національною, 
тобто кримськотатарською»127. 

Це «оманливе враження» виявилося потужним важелем тиску на 
суспільну свідомість, підживлюючи різні погляди на характер крим�
ської автономії, започаткованої у жовтні 1921 р. Міф про Кримську 
АРСР як «національну автономію», «національну державу кримських 
татар» використовувався ідеологами кримськотатарського руху для 
обґрунтування претензій на власну державність в Криму (при�
наймні у формі територіальної автономії), підживлюючи етнорегіо�
нальний сепаратизм. 

Кампанія «татаризації» Криму, що тривала з 1922 по 1928 рр., 
була вкрай непослідовною і супроводилася істотним підвищенням 
рівня конфліктності на півострові. З одного боку, виділялися значні 
асигнування на культурну роботу серед татарського населення, 
відкрито понад 350 шкіл з татарською мовою викладання, з’явилися 
дві татарськомовні газети. З другого – переведення в Крим на 
постійну роботу десятків казанських татар на чолі з С. Саїд�
Галієвим (він став у новоствореній республіці головою раднаркому) 
спричинило гострі тертя й відкриті конфлікти між «місцевими» і 
«новоприбулими». 1924 р. головою Крим ЦВК став Велі Ібрагімов, а 
головою раднаркому Осман Дерен�Аєрли. Але у 1928 р. за сфаб�
рикованими звинуваченнями В. Ібрагімова арештували і невдовзі 
розстріляли. Протягом ще десяти років зазнавали переслідувань 
члени очолюваної ним партії «Міллі Фірка». У квітні 1928 р. була 
розстріляна за звинуваченням в участі в роботі цієї партії остання 
група кримськотатарської національної інтелігенції. У ході боротьби 
з «мілліфірківщиною» та «веліібраїмовщиною» постраждало щонай�
менше 3500 кримських татар128. До 1929 р. вживалася арабська 
графіка, до 1938 – латинська. Останню крапку у згортанні «тата�
—————— 

126 Маліборський В.А. Крим на рубежі двох цивілізацій: його сьогодення і майбутнє // 
Актуальні проблеми розвитку Автономної Республіки Крим. – С. 40. 

127 Кульчицький С. Україна і Росія: переваги і небезпеки «особливих відносин». 
Роздуми історика. – К., 2004. – С. 72-73. 

128 Крим в етнополітичному вимірі. – С. 197. 
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ризації» було поставлено 1939 р. переведенням кримськотатарської 
мови на кирилічний алфавіт. 

Надалі, як констатує М. Кирюшко, в Криму було повністю при�
душене релігійне життя мусульман. Закритими або знищеними 
виявилися усі мечеті, медресе, зруйновано безліч мусульманських 
пам’яток, заборонено для вжитку арабську графіку. З кінця 40�х і аж 
до кінця 80�х рр. в Україні не було жодної мусульманської громади 
чи зареєстрованої групи мусульман, тоді як у Білорусії й Литві вони 
діяли. В Україні перші громади мусульман відновили свою діяль�
ність лише на початку 90�х рр.129 

Німецька окупація принесла Криму безліч тяжких випробувань. 
Стратегія окупантів була розрахована як на неприкрите заляку�
вання терором, так і на створення враження повернення до циві�
лізованих норм життя, зруйнованих радянською владою. Крим знов 
став Таврійською губернією, поділеною на повіти за дореволюцій�
ним зразком. Спроба представників кримськотатарської еміграції 
схилити Берлін до відновлення в Криму національного самовря�
дування кримських татар виявилася невдалою. Але німці не запе�
речували проти створення на місцях мусульманських комітетів  
(у тому числі Сімферопольського (Кримського), які були підпоряд�
ковані поліцайфюреру Криму. 

У ході організації підпілля і партизанського руху в Криму 
наявність кримськотатарського чинника на початковому етапі не 
була належним чином врахована. Те, що жоден з кримських татар 
не був залишений для підпільної роботи, на певний час створило 
відчуження між партизанами і кримськими татарами. Вдаючись до 
реквізиції продовольства у татарських селах, керівники партизан�
ських загонів О. Мокроусов та Є. Мартинов виправдовували свої дії 
посиланням на «зрадництво» кримських татар. І хоча невдовзі 
партизанські донесення у центр почали реєструвати непоодинокі 
факти допомоги партизанам з боку кримських татар, а бюро Крим�
ського обкому ВКП(б) засудило твердження про нібито їхнє вороже 
ставлення до партизанів як «неправильне і політично шкідливе», 
присмак недовір’я до кримськотатарської спільноти лишився.  
У Кремлі антитатарські настрої виразно домінували. Під час зуст�
річі І. Сайфулаєва з К. Ворошиловим у грудні 1943 р. останній не 
хотів і слухати про справжні настрої кримських татар. Заявивши, 

—————— 
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що вони «були і є зрадниками», він послався на Л. Толстого, який 
писав про колабораціонізм татар під час Кримської війни130. 

Підписана Й. Сталіним постанова Державного комітету оборони 
«Про кримських татар» від 11 травня 1944 р. означала страшний 
вирок для народу, який підлягав тотальному виселенню. Виселення 
за етнічною ознакою (етнічна депортація) підводилося під стан�
дартну формулу «очищення територій від антирадянських елемен�
тів». Додатково кримським татарам були пред’явлені звинувачення у 
зрадництві, боротьбі проти Червоної Армії у складі сформованих 
німцями добровільних військових частин, розправі над радян�
ськими партизанами тощо. Як показав В. Котигоренко, «наругою 
над людською і національною гідністю позбавлених Батьківщини 
кримчан був не тільки факт їх депортації, але й «аргументи», під 
приводом яких ця акція здійснювалася»131. Вже в місцях спецпо�
селень з’ясувалося, що «народ�зрадник» дав 5 Героїв Радянського 
Союзу. Тільки в Узбекистані у 1952 р. на обліку спецпереселенців 
налічувалося 6057 учасників Великої Вітчизняної війни132. 

Депортація кримських татар у 1944 р. справедливо розгля�
дається в історичній літературі як кричуща несправедливість щодо 
цілого народу, вчинена в руслі хибної у своїй основі теорії «колек�
тивної відповідальності». Але не меншої уваги дослідників заслу�
говує більш широка проблема руйнування створюваної багатьма 
поколіннями людей моделі співжиття на півострові різних етнічних і 
релігійних спільнот. Адже «в результаті депортацій був зруйнований 
Крим як метаетнічний феномен, в якому мирно співіснуючи, але 
фактично не асимілюючись, жили представники різних етнічних і 
релігійних груп, – співтовариство, в якому кожен хоч і належав до 
конкретної етноконфесійної групи, але при цьому відчував себе 
частиною більшого утворення, у межах якого ідентифікував себе з 
поняттям «кримчанин»133. Ішлося, отже, про знищення у зародку 
того варіанту регіональної ідентичності, який міг би бути значно 
меншою мірою конфліктогенним, ніж той, який сформувався піз�
ніше. Водночас було завдано нищівного удару по іміджу радянської 
влади, яка, почавши з масових репресій проти нелояльних до себе 
соціальних груп і «зачисток» прикордонних місцевостей, скотилася 
зрештою до репресивних заходів щодо цілих народів і протидії їх 
поверненню на батьківщину навіть через багато років. 

—————— 
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Надалі депортація кримських татар здійснювалася силовими 
структурами у позасудовому порядку, і єдиним критерієм для неї 
була національна ознака. Кримські татари, що перебували у діючій 
армії, були терміново демобілізовані й також направлені в Узбе�
кистан. Під час депортації та за два перші роки на спецпоселенні 
через голод та хвороби загинуло близько половини депортованих. 
Упродовж 12 років на тих, хто вижив, поширювався режим спец�
поселень, коли усе їхнє життя жорстко регламентувалося спецко�
мендатурами НКВС. Навіть після того, як режим спецпоселень у 
1956 р. було скасовано, шляхи для повернення, навіть в індиві�
дуальному порядку, для кримських татар були перекриті. Ті, кому 
все ж вдавалося у 60–80�х рр. повернутися, зазнавали, як правило, 
повторного вигнання. 

Кількість виселених з півострова кримських татар важко підда�
ється обліку – за офіційними даними 191014 чол., за татарськими 
джерелами – 238500134. Звинувачення цілого народу у колабора�
ціонізмі і наступну депортацію кримські татари оцінюють як акт 
геноциду. З цим висновком солідаризувалася і більшість україн�
ських істориків. Слідом за кримськими татарами з півострова було 
депортовано майже 13 тис. болгар, понад 15 тис. греків, близько  
10 тис. вірмен. Вірменам і болгарам інкримінували активне спів�
робітництво з окупантами, а грекам – «їхні дрібноторгові гешефти з 
німцями»135. Загалом з Криму було депортовано близько 400 тис. 
чоловік.  

До літа 1944 р. кількість населення півострова скоротилася до 
379 тис. осіб136. Засобом ідеологічного тиску на свідомість мешканців 
стала культурна детатаризація Криму включно з «топонімічною 
війною». Впродовж 1944–1948 рр. були змінені назви населених 
пунктів, так чи інакше пов’язані з кримськотатарським, грецьким, 
німецьким походженням; загалом відповідно до постанов Президії 
ВР РСФРР 1945 і 1948 рр. було перейменовано близько 1400 
населених пунктів137. Разом із скасуванням кримської автономії була 
повністю вилучена із вжитку кримськотатарська мова. 

—————— 
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Розглядаючи Крим як територію «прикордонну і стратегічно 
важливу», Кремль подбав не лише про його новий символічний код, 
але й про зміну його адміністративно�територіального статусу.  
30 червня 1945 р. датований Указ Президії Верховної Ради СРСР 
«Про перетворення Кримської АРСР у Кримську область у складі 
РРФСР»; через рік, 25 червня 1946 р. ця зміна статусу була під�
тверджена відповідним Законом.  

Після відвідин Сталіним Севастополя у жовтні 1948 р. спеціаль�
ним Указом Президії Верховної Ради СРСР було зафіксовано особ�
ливий статус цього міста. Йшлося про виділення Севастополя «в 
самостійний адміністративно�господарський центр з своїм особли�
вим бюджетом і віднесення до категорії міст республіканського 
підпорядкування». Але подальшого закріплення в законодавчих ак�
тах РРФСР статус міста не дістав, тому і після 29 жовтня 1948 р. 
його продовжували розглядати як частину Кримської області. Як 
вважає В. Сергійчук, у 1948 р. було визначено адміністративно�
господарський, а не адміністративно�територіальний статус Севас�
тополя; місто не дістало «повної автономії від Сімферополя, зали�
шаючись під його владною десницею в багатьох аспектах єдиного 
адміністративно�територіального устрою»138. Від Севастополя оби�
рали, приміром, депутатів Кримської обласної ради. 

Пізніше, у 90�х рр., в радянській пресі з’явилося чимало спе�
куляцій на тему «Севастополь як суб’єкт Російської Федерації». 
Мотивувалися вони посиланнями на згаданий указ. При цьому 
замовчувався той факт, що в конституційних актах РРФСР 1937 і 
1949 рр. взагалі не було положення про міста як суб’єкти дер�
жавного устрою. Як і всі міста республіканського підпорядкування, 
Севастополь територіально не виділявся зі складу області, маючи 
лише один привілей – окремий рядок у Законі про бюджет. 

Брутальне «покарання» кримських татар для самого сталінського 
режиму обернулося багатьма складностями. Знелюднів півострів, 
який мав для країни величезне – як економічне, так і не меншою 
мірою стратегічне значення. Територію потрібно було терміново 
заселяти, але ким? Розроблялося кілька планів, у тому числі і проект 
заснування в Криму єврейської автономії. Цей проект, ініціаторами 
якого була група діячів Єврейського антифашистського комітету 
(ЄАК), активно підтримувався американською єврейською діаспо�
рою. У червні 1944 р. Сталін обговорював його з президентом аме�
риканської торгової палати Е. Джонсоном і домовився про відповідні 

—————— 
138 Сергійчук В. Український Крим. – С. 260. 
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кредити139. Але реалізувати план «створення радянської Каліфорнії» 
можна було лише після закінчення війни, а заселяти Крим потрібно 
було уже в 1944 р. У серпні 1944 р. було ухвалено постанову 
Державного комітету охорони «Про переселення колгоспників в 
райони Криму». Відповідно до цієї постанови раднарком України і 
ЦК КП(б)У тоді ж прийняли рішення про переселення до Криму  
9 тисяч колгоспників з різних областей. На 3 жовтня 1944 р. до 
Криму з УРСР переїхало понад 10 тис. чол.140 

Переселенські плани не враховували суттєвої обставини: далеко 
не всі переселенці здатні були адаптуватися до тих умов, у яких 
вправно хазяйнували кримські татари. Спочатку від них посипа�
лися скарги на те, що їх у Криму вважають спецпереселенцями і не 
створюють нормальних умов для життя. Потім почалися масові 
повернення. Невдовзі М. Хрущов як перший секретар ЦК КП(б)У 
неофіційно запропонував Москві включити Крим до складу України. 
Реакція була гостро негативною. 

Тим часом управляти з Москви знелюдненим Кримом (за де�
якими даними, за 200 років його населення зменшилося у 10 ра�
зів141) ставало дедалі важче. З 1950 по 1954 р. на півострів було 
переселено ще 57 тис. осіб142. Але внаслідок поганих умов життє�
забезпечення чимало переселенців, як і раніше, залишали Крим. 
Окупанти дощенту зруйнували Севастополь і Керч; майже повністю 
зруйнованими були ще 127 населених пунктів. На півострові було 
знищено 300 промислових підприємств, 17570 будівель господар�
ського призначення, 393 лікарні й амбулаторії, 590 театрів і клубів. 
Загальний розмір збитків перевищив 20 млрд. крб.143 На 1950 р. 
промисловість Криму досягла лише 81% довоєнного рівня, тоді ж у 
Криму зібрали лише по 3,9 ц зерна з гектара. Місцеві кадри все 
активніше порушували перед центром питання про приєднання 
Криму до України – у цьому вбачалася єдина можливість виведення 
області з кризового стану.  

На цей раз думку кримчан у Москві було почуто. 19 лютого  
1954 р. президією ВР СРСР прийнято Указ «Про передачу Кримської 
області із складу РРФСР до складу УРСР». Про мотиви цього рішення 

—————— 
139 Судоплатов П. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930–1950 годы. – М., 1998. – 

С. 469. 
140 Шаповал Ю.І. Микита Хрущов і «кримське питання» // Проблеми інтеграції 

кримських репатріантів в українське суспільство. – С. 274-276. 
141 Регіональний портрет України. – К., 2003. – С. 13. 
142 Україна і Росія в історичній ретроспективі. Нариси в 3-х тт. – Т. 2. – К., 2004. –  

С. 411. 
143 Крым многонациональный. Вопросы и ответы. – Вип. 1. – Симферополь, 1988. – 

С. 87-88. 
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на засіданні президії говорив її голова М. Тарасов: «Кримська об�
ласть, як відомо, займає весь Кримський півострів і територіально 
прилягає до української республіки, будучи немовби природним 
продовженням південних степів України. Економіка Кримської об�
ласті тісно пов’язана з економікою Української республіки. З гео�
графічних і економічних міркувань передача є доцільною і відпо�
відає загальним інтересам радянської держави»144. 

Економічне у своїй основі підґрунтя суттєвих змін у терито�
ріальній організації країни, пов’язаних із передачею Криму до 
складу УРСР, поставив під сумнів А. Мальгін. Економічне становище 
Криму було складним, вважає він, але це не була катастрофа, тим 
більше, що Крим у господарському відношенні не мав на той час 
помітної ваги в економіці країни145. Кримський автор схильний 
солідаризуватися з точкою зору О. Субтельного, який бачив у цьому 
політичному акті насамперед зміни у статусі й ролі України в СРСР – 
остання почала грати роль «молодшого партнера в управлінні 
радянською імперією». У контексті відзначення 300�річчя Переяс�
лавської угоди цим актом українцям була запропонована «модерна 
версія малоросійства ХІХ ст.». Оскільки потенційно Україна «була 
єдиною нацією в СРСР, яка могла виступити серйозним супротив�
ником російської гегемонії», Кремль був кровно зацікавлений у тому, 
щоб здобути підтримку українців146.  

Здається, однак, що на рішення ЦК КПРС рівною мірою впли�
вали як економічні, так і політичні фактори. Жест російського 
керівництва переслідував, як мінімум, подвійну мету: афішування 
особливих, братерських відносин між двома республіками (з ак�
центом на особливій місії «великого російського народу» і його 
«безмежній довірі та широкій любові» до українського народу), і 
перекладення на плечі України частки відповідальності, насамперед 
моральної, за насильницьке виселення кримських татар. Малося на 
меті також міцніше прив’язати її до «старшого брата» і використати 
її ресурси для господарського освоєння спустошеного краю. 

Офіційно передача Криму і відповідна зміна кордонів між рес�
публіками була оформлена 26 квітня спеціальним Законом СРСР 
(«Про передачу Кримської області із складу РРФСР до складу УРСР»). 
Верховна Рада СРСР ухвалила також внести відповідні зміни у  
Ст. 22 та 23 Конституції СРСР. У травні відбулося урочисте свят�
кування у Києві – з ювілейною сесією Верховної Ради УРСР, парадом 
—————— 

144 Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та 
сучасний стан. – К., 1994. – С. 90-92. 

145 Мальгин А. Украина: Соборность и регионализм. – Симферополь, 2005. – С. 117-
118. 

146 Субтельний О. Україна. Історія. – С. 432. 
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військ і демонстраціями в Києві та інших містах. 2 червня 1954 р. 
Верховна Рада РРФСР розглянула кримське питання і прийняла 
Закон «Про внесення змін і доповнень до Ст. 14 Конституції 
(Основного Закону) РРФСР», яким Кримська область виводилася зі 
складу Російської Федерації147. 

Ювілейні заходи в Україні супроводилися пропагандистськими 
гаслами щодо «прояву непорушної дружби двох братніх народів».  
У виступах на мітингах фігурував і «подарунок великого російського 
народу українському». Останній штамп виявився живучим, і досі 
фігурує у російському політичному дискурсі, причому здебільшого 
акт передачі Криму трактується як особистий, нічим не мотиво�
ваний вчинок Хрущова, «царський подарунок», що суперечив росій�
ським національним інтересам. У такий спосіб Хрущову, мовляв, 
захотілося відзначити 300�річчя Переяславської ради. 

Світло на обставини появи концепції «царського дарунку» про�
ливають праці українських науковців. За С. Кульчицьким, її перші 
обриси проявилися вже в другій половині 50�х рр. Московська 
партійно�радянська номенклатура виявляла незадоволення тим, що 
Хрущов спирався передусім на українські кадри – звідси намагання 
представити його як «агента впливу України в Москві». Дещо пізніше 
ця концепція додалася до цілого ряду аргументів, за допомогою яких 
столичний клан намагався звинуватити Хрущова у волюнтаризмі і 
скасувати ті реформи, з якими номенклатура не погоджувалася.  
А ще пізніше трактування указу від 19 лютого і Закону від 26 квітня 
1954 р. як проявів волюнтаризму Хрущова давало «моральне право 
вимагати повернення Криму навіть за очевидної для всіх відсутності 
правових підстав»148. 

Те, що передача Криму Україні відбулася в обхід думки як 
українського народу, так і мешканців півострова, не скасовує того 
факту, що у цьому процесі було дотримано усіх тогочасних юри�
дичних норм. Звісно, кремлівські керманичі виявили крайню неда�
лекоглядність. У 1954 р. вони не могли навіть собі уявити, що суто 
адміністративний, як їм здавалося, переділ територій у недалекому 
майбутньому призведе до небаченої за масштабами в історії обох 
народів братовбивчої війни149. 

Цікаві міркування з приводу актів 1954 р. висловлював Ю. Ша�
повал. «Не слід відкидати того, – вважає він, – що фактом передачі 
Криму Хрущов до певної міри реалізував свої попередні амбіції. Це 
—————— 

147 Крим в етнополітичному вимірі. – С. 324. 
148 Кульчицький С. Україна і Росія: переваги і небезпеки «особливих відносин». – 

Роздуми історика. – К., 2004. – С. 82-83. 
149 Кульчицький С. Входження Криму до складу України: політичний аспект // Крим 

від античності до сьогодення. – С. 510-511. 
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був також до певної міри антисталінський крок. Та як би там не 
було, у даному випадку важлива мотивація дій Хрущова, який (при 
всьому його щирому інтернаціоналізмі) прагнув відстояти інтереси 
України, яка зазнала великих втрат, але була змушена багато 
віддавати Молоху «общесоюзной копилки». Відтак можна конста�
тувати, що передача Криму була не ексцентричним, а цілком свідо�
мим і мотивованим кроком Хрущова. При цьому, зрозуміло, він не 
передбачав, що Україна відокремиться і буде незалежною дер�
жавою»150. 

Як зазначають В. Смолій, С. Кульчицький та Л. Якубова, у 
викладі радянської пропаганди приєднання Криму перетворилося 
на акт історичної ваги, що скріпив непорушними узами російсько�
український союз. Ця ідея була цілком очевидна в контексті свят�
кування 300�річчя Переяславської ради та її нового історичного 
трактування. Але зрозумілою вона була не всім. У 1956 р. в журналі 
«Культура», що видавався польською мовою у Парижі, І. Лисяк�
Рудницький надрукував статтю «Новий Переяслав» в якій поставив 
чітке питання: «Якими підставами керувалася Москва, передаючи 
Кримську область Українській РСР? Приналежність Криму до Росій�
ської республіки, відділена масивом України, творила аномалію в 
адміністративній структурі СРСР. Ця неприродна розв’язка не могла 
не дратувати українців, які відчували себе в «російському оточенні». 
Тому, як можна здогадуватися, комуністична верхівка у Кремлі 
«зважилася на жест, що усунув би одну з причин українського 
невдоволення»151.  

Входження Криму до складу України, якщо розглядати його з 
точки зору економічної доцільності і загальносоюзних інтересів, 
було виправданим. Територія України розширилася за рахунок  
24 сільських і 6 міських районів, 14 міст, з яких 6 мали рес�
публіканське й обласне підпорядкування, 14 селищ міського типу, 
242 сільських рад. Але «нове освоєння» Криму відбувалося з неаби�
якими труднощами – адже внаслідок війни виробничі потужності на 
півострові скоротилися на 90%. Л. Кучма був недалекий від істини, 
коли писав, що «кримську цілину піднімали приблизно так само, як і 
казахстанську, сибірську, алтайську, тільки без східної романтики... 
Все, що було потрібно Криму для життєдіяльності, надходило з 
України»152. Спроби заселити Крим в організованому порядку потяг�
нули за собою навіть створення спеціального відомства – Головного 
—————— 

150 Шаповал Ю.І. Доля як історія. – К., 2006. – С. 197-198. 
151 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-
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перспективи. – С. 461-462. 
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Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України 202 

управління організованого набору робітників та переселень при Раді 
Міністрів УРСР. Головним чином за рахунок переселенців населення 
Криму за 1959–1989 рр. зросло більш як удвічі153.  

Разом з розширенням своєї території Україна дістала і чимало 
матеріальних, а також політико�ідеологічних та етнічних проблем. 
Росіяни становили в Криму більшість населення (71,4% станом на 
1959 р.), причому ця більшість забезпечувалася значною мірою за 
рахунок планомірного «осідання» на півострові «відставників» висо�
кого рангу, які насторожено, а то й вороже ставилися до всього 
українського. Ще більше важило те, що Україна мусила взяти на 
себе не тільки частку морально�правової відповідальності за депор�
тації, але й імовірні витрати, пов’язані з мінімізацією їхніх наслідків, 
причому в складних умовах крайньої непослідовності і непрогно�
зованості дій Кремля у кримськотатарському питанні.  

На думку В. Євтуха, в Криму виявилися відчутні зміни етнопо�
літичної й етносоціальної ситуації. Утворилися три ареали, де пере�
важало те чи інше населення: росіяни – на півночі, здебільшого в 
містах, українці – в степових сільських районах, кримські татари – у 
південних районах. Після депортації кримських татар домінуючою 
етнічною групою на Південному березі Криму, в Бахчисарайському, 
Білогірському, Судацькому та Сімферопольському районах стали 
росіяни. Система розселення й земельної власності вдруге зміни�
лася, і конфлікти навколо права на землю, які відбувалися впродовж 
1990–2010 рр., супроводжувалися етнічною риторикою154. 

Цілком зрозумілий у цьому контексті той масований ідеологіч�
ний наступ, який послідовно здійснювався Москвою з метою впливу 
на ціннісні пріоритети й поведінкові стереотипи населення Криму. 
Насамперед був підданий ревізії побутуючий історіографічний 
канон. У доповіді Б. Рибакова «Про помилки у вивченні історії Криму 
і завданнях подальших досліджень» на сесії з історії Криму (1952) 
акценти були розставлені цілком відверто: від перших вказівок 
«творчо сприйняти» праці Й. Сталіна, що виводили «на вірний шлях 
дійсного історичного знання», до рекомендацій щодо «очищення» 
історії Криму від ідеалізації кримського ханства, грецької та візан�
тійської «агресії» (!) і наголошування на прогресивному значенні 
«возз’єднання» Криму з Росією. Гострій критиці піддавалася і робота 
кримських краєзнавчих установ, які віддали данину «любуванню» 
середньовічною татарською культурою і недостатньо критично 
вивчали роль Кримського ханства. «Наклепницькою, помилковою» 

—————— 
153 Крим в етнополітичному вимірі. – С. 336. 
154 Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості. – К., 2011. – С. 143. 
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була визнана теза С. Бахрушина про приєднання Криму до Росії як 
анексію155. 

Сигнал було сприйнято належним чином: нариси з історії Криму 
у чотирьох частинах, підготовка яких розтягнулася на 16 років, 
попри уведення у науковий обіг великого фактичного матеріалу, 
мали виразну антитатарську спрямованість, історія Криму подава�
лася як історія «исконно русской земли»156. У баченні С. Громенка, 
«депортація кількох десятків народів Криму і Кавказу – це не акт 
помсти державної машини, не намагання розрубати гордіїв вузол 
складних міжетнічних відносин і не бажання збудувати на західні 
гроші рай на одному окремо взятому клаптику землі. Ні «масове 
дезертирство», ні «масовий колабораціонізм», ні жодні інші, нібито 
справедливі, причини не виправдовують і не можуть виправдо�
вувати вигнання з їхньої батьківщини. Масові виселення – це ще 
один злочин тоталітарного режиму проти своїх громадян, чиє життя 
і майбутнє диктатор приніс у жертву зовнішньополітичним атри�
бутам радянської імперії157. 

Москва здійснювала вибірковий підхід до жертв депортацій – 
після ХХ з’їзду КПРС калмицькому, карачаєвському, балкарському, 
чеченському та інгуському народам дозволили відновлення авто�
номій. Але щодо кримських татар постанова, прийнята в листопаді 
1956 р., була неприкрито цинічною: надання автономії татарам, що 
раніше проживали в Криму, визнавалося недоцільним, оскільки, по�
перше, Кримська АРСР була багатонаціональною, а, по�друге, у 
складі РРФСР існує національне автономне об’єднання – Татарська 
АРСР158. Кримським татарам надавалося право оселитися у Татар�
ській АРСР, хоч творці документа не могли не знати, що казанські і 
кримські татари – різні народи. У постанові також йшлося про 
доцільність створення для кримських татар обласної автономії на 
території Узбецької РСР, в якій, мовляв, природні й кліматичні 
умови є найбільш близькими до умов їхнього колишнього про�
живання.  

І через 10 років, у постанові Президії Верховної Ради СРСР від  
14 вересня 1966 р., був повторений той же набір «аргументів» на 
підтвердження тези про те, що постановка питання про повернення 

—————— 
155 Об ошибках в изучении истории Крыма и о задачах дальнейших исследований. 

Тезисы доктора исторических наук, профессора Б.А. Рыбакова на сессии по истории 
Крыма. – Симферополь, 1952. – С. 15-16. 

156 Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. – Ч. 1. – Симферополь, 1951. – С. 6. 
157 Громенко С. Вітчим народів. Навіщо Сталін виселив давні етноси Криму // Наш 

Крим: неросійські історії українського півострова. – С. 232. 
158 Кримські татари: шлях до повернення. Збірник документів і матеріалів. – Ч. 1. – 

К., 2004. – С. 14-15. 
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кримських татар до Криму «не викликана ні державними інтере�
сами, ані політичною необхідністю, вона також не відповідає інте�
ресам самих трудящих татарської національності»159. Ще через рік, 
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 5 вересня 1967 р., із 
кримських татар нарешті були зняті необґрунтовані звинувачення у 
зраді; щоправда повернення їх у Крим вкотре визнавалося недо�
цільним внаслідок їх «укорінення» на території Узбецької РСР та 
інших республік. 

У 1959 р. на території Криму проживало 1,2 млн. осіб, у т.ч.  
785 тис. міського і 417 тис. сільського населення. Одержуючи 
щороку поповнення робочих рук, Крим виявився єдиним з�поміж 
регіонів України, чиє населення збільшувалося за рахунок меха�
нічного приросту. Основну частину прибулих становили росіяни. 
Їхня кількість за 1959–1989 рр. збільшилася майже вдвічі – з 858273 
до 1629542 осіб. У 1970 р. росіяни становили 62,7% загальної кіль�
кості жителів Криму160. 

1989 рік став для Криму переломним. 14 листопада 1989 р. у 
декларації Верховної Ради СРСР «Про визнання незаконними і зло�
чинними репресивних актів проти народів, підданих насильниць�
кому переселенню, та забезпеченню їх прав» вперше було чесно 
сказано про допущені у минулому масові арешти і табірне муче�
ництво. Вважалося, що декларація зверталася до нашої совісті, 
продовжувала кривдити моральне почуття. «Про це забути не 
можна»161. Хоч запізно, 28 листопада 1989 р. Верховна Рада СРСР 
схвалила висновки спеціальної комісії з проблем радянських німців і 
кримськотатарського народу, серед яких був і такий: «Відновлення 
прав кримськотатарського народу не може бути здійснене без 
відновлення автономії Криму шляхом утворення Кримської АРСР у 
складі Української РСР. Це відповідало б інтересам як кримських 
татар, так і представників інших національностей, які нині про�
живають у Криму»162. 

Фактично увесь півострів перетворився на арену дискусій та 
створення різних неформальних об’єднань. Останні переважно зосе�
редилися на боротьбі за скасування рішення про спорудження у 
східній частині півострова (район Щолкіно) атомної електростанції. 

—————— 
159 Волобуев О.В. Крымскотатарский вопрос по документам ЦК КПСС (вторая поло-

вина 50-х – середина 80-х гг. ХХ в.) // Отечественная история (Москва). – 1994. – № 1. – 
С. 164. 

160 Крим в етнополітичному вимірі. – С. 338. 
161 Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015). Збірник доку-

ментів і матеріалів. – К., 2016. – С. 890. 
162 Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці. Збірник документів 

(1989–2002). – К., 2003. – С. 9. 
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Посилено дебатувалася ідея регіонального госпрозрахунку, спрямо�
вана на здобуття Кримом максимуму економічної самостійності. 
Невдовзі у фокус дискусій потрапила проблема підвищення статусу 
Криму. Ряд неформальних об’єднань готові були йти цим шляхом 
далеко – аж до оголошення Криму самостійною республікою з 
правом у разі необхідності скасовувати будь�які рішення цент�
ральної влади. Організаційний з’їзд Народного фронту Криму 
(жовтень 1989 р.) пройшов під знаком опору партійній номенклатурі 
і під гаслом «Криму – республіканський статус». За підтримку 
останньої ідеї у січні 1990 р. висловився і пленум обкому КПРС, 
присвячений міжнаціональним відносинам. 

У баченні О. Ляшенка, у 1989 р. Кримська обласна партійна 
організація стала головним організатором руху за відновлення 
Кримської АРСР. Для початку обком партії запропонував оголосити 
Крим «всесоюзною здравницею» зі спеціальним статусом. У появі 
ідеї проголошення Криму самостійною республікою, яку обстоювали 
лідери новоутворених кримських організацій, відчувався певний 
вплив публікації наприкінці 80�х рр. роману�антиутопії В. Аксьо�
нова «Острів Крим». У програмі створеного на початку 1989 р. 
регіонального відділення опозиційного «Демократичного союзу» – 
комітету «Крим» – містилася настанова на самоврядування Криму 
під безпосереднім підпорядкуванням його Москві з вимогою надати 
новоутвореному кримському парламенту права анулювати рішення 
центральної влади. Висувалася також ідея референдуму щодо ви�
ходу Криму зі складу СРСР і створення незалежної Кримської демо�
кратичної республіки. Як альтернатива пропонувалася ідея відрод�
ження радянської республіки Тавриди як суб’єкта радянської феде�
рації163. 

На той час, констатував кримчанин Д. Рябушкін, в Криму ще не 
було сильних політичних організацій, здатних протистояти ком�
партії. Але утворений у жовтні 1989 р. Народний фронт Криму 
відразу ж зайняв опозиційну щодо партноменклатури позицію. Ідея 
надання Криму статусу автономії виходила від компартії, але уста�
новча конференція Народного фронту її активно підхопила, пропа�
гуючи гасло «Криму – республіканський статус». Утім, ініціаторами 
перегляду акту 1954 р. виступили комуністи в особі другого сек�
ретаря обкому Л. Грача. На вересневій нараді 1990 р. в Сімферополі 

—————— 
163 Ляшенко О. До питання про перспективи адміністративно-територіальної рефор-
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політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Вип. 29. – К., 
2006. – С. 256. 
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він озвучив пропозицію з проханням скасувати всі акти, що ущем�
ляють права Криму164. 

Повернення на півострів кримських татар, строго в індивіду�
альному порядку, було надзвичайно утруднене, навіть після того, як 
Президія Верховної Ради СРСР прийняла указ «Про зняття обмежень 
у виборі місця проживання, передбачених в минулому для окремих 
категорій громадян». І все ж кількість неорганізованих переселенців 
зростала, а сам кримськотатарський рух, зливаючись із дисидент�
ським, набував організованих форм. З початком горбачовської пере�
будови Москва уже була йому не в силі протистояти. Упродовж  
1990 р. було прийнято кілька законодавчих ухвал, що стосувалися 
долі кримських татар. Постановою Ради Міністрів СРСР від 29 січня 
1990 р. було утворено Державну комісію з проблем кримсько�
татарського народу. Через півроку, 11 липня було прийнято поста�
нову Ради Міністрів «Про першочергові заходи по вирішенню пи�
тань, пов’язаних з поверненням кримських татар в Кримську 
область». На кінець 1990 р. у Крим уже повернулося понад 97 тисяч 
кримських татар.  

У баченні В. Смолія, С. Кульчицького та Л. Якубової, з часу 
анексії Криму Росією питання кримськотатарської громади висту�
пало корінною проблемою якісно відмінних урядів: імперського, 
революційних і контрреволюційних, радянського і, врешті, неза�
лежної України. Корінь цих проблем полягав у наслідках імперської 
практики силової інтеграції. Рішучість Меджлісу та керівників 
кримськотатарської спільноти доволі часто трактувалася як анти�
владний радикалізм, насправді ж ішлося про непримиренну реак�
цію на корупцію і криміналізацію кримської влади. Розмаїтість форм 
суспільно�політичної активності та високий рівень структурова�
ності викликали занепокоєння і підозрілість влади. Вони задавали 
інший темп процесам націєтворення, порівняно з оточуючими 
етносами. Зрештою кримськотатарський рух перетворився на своє�
рідний «таран» громадянського суспільства, що випадав з оточуючої 
реальності165. 

Початок масового повернення кримських татар значно усклад�
нив соціально�економічну та морально�психологічну ситуацію на 
півострові. Проблеми забезпечення репатріантів житлом і роботою 
не могли бути розв’язані швидко, а обіцянки щодо їх пільгового 
забезпечення справляли подразливий вплив на настрої місцевого 
населення. Сподівання української влади на те, що частину витрат, 

—————— 
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пов’язаних з облаштуванням реемігрантів, візьмуть на себе рес�
публіки, з яких вони виїздили, виявилися безгрунтовними. 

«Перебудовні» суспільні зрушення активізували «неформальний» 
громадський рух. Гостроту ситуації в регіоні зумовлювали три об�
ставини: зростання популярності ідей т.зв. «регіонального госпроз�
рахунку», боротьба громадськості проти будівництва атомної елект�
ростанції, активізація сепаратистських настроїв. Місцева еліта, що 
намагалася відгородитися від процесів українського національного 
відродження, активно педалювала ідею автономії Криму. Партійна 
конференція Кримської області висловилася за відтворення Крим�
ської АРСР як суб’єкта СРСР, що фактично означало б вихід Криму зі 
складу України166. 

Упродовж 1989 р. керівництво компартії України ще сподівалося 
увести цей рух у рамки боротьби за оголошення Криму «всесоюзною 
здравницею» – спеціальною, призначеною для лікування й відпо�
чинку, територією, де всяка господарська діяльність перебувала б 
під жорстким адміністративним контролем місцевої влади. Але в 
міру того, як із Криму дедалі гучніше лунали заклики про надання 
області статусу автономної республіки і про підпорядкування її 
безпосередньо Москві, секретаріат ЦК КПУ 22 жовтня 1990 р. 
погодився на розгляд питання про державний статус Криму на 
засіданні Верховної Ради республіки. Кримському обкому партії 
було доручено виступити з ініціативою про прийняття Декларації 
про статус Криму167. 

Оскільки діапазон думок щодо майбутнього статусу Криму був 
надзвичайно широким, ще на вересневій сесії облради 1990 р. було 
запропоновано ідею загальнокримського референдуму. Наступна 
позачергова сесія 12 листопада 1990 р. затвердила тимчасове поло�
ження про референдум і порядок його проведення. Сесія звернулася 
до Верховних Рад РРФСР, УРСР, Узбецької, Таджицької, Киргизької, 
Казахської РСР з проханням сприяти проведенню референдуму. 
Референдум отримав статус першого в СРСР плебісциту, але прямих 
правових наслідків не мав. Утім, його результати визнали і Москва, і 
Київ. Показовий, однак, той факт, що про належність Криму Україні 
у Декларації про державний суверенітет Криму мови взагалі не було. 

За Д. Рябушкіним, кримським українцям, які багато років про�
жили у російськомовному середовищі, не притаманне національно 
орієнтоване ставлення до того, що відбувається. Українську мову 
вони знають погано (або й не знають взагалі), тому спроби Києва 

—————— 
166 Крим в етнополітичному вимірі. – С. 390. 
167 Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Євро-

пи. – Дрогобич, 2004. – С. 268. 
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українізувати населення викликають у них не менші, ніж у росіян, 
роздратування і протест. Радянська дійсність сформувала у них 
своєрідну мораль. «Безініціативність, цинізм, навіть віра у началь�
ство, довірливість по відношенню до політичних демагогів, не�
здатність зробити правильні висновки з чергового обману – ось той 
моральний багаж, з яким слов’яни Криму зустріли переміни початку 
90�х років»168. 

Що ж до кримських татар, то вони, переживши катастрофу 
виселення й масової загибелі, виявили винятково високий ступінь 
згуртованості, якому сприяла і доволі жорстка структура внутріта�
тарської влади (Курултаю й Меджлісу). Лідери кримськотатарського 
руху також добивалися відновлення Кримської АРСР, але вже як 
національно�державного формування кримських татар. Їхнє став�
лення до ініційованого керівництвом облради Криму референдуму 
про статус Криму виявилося гостро негативним. 

Як наслідок, національний рух кримських татар потрапляв у 
досить специфічну ситуацію – він став практично заручником влас�
них вимог. Порушувалося навіть питання про юридичну правомір�
ність відтворення («воссоздания») чогось нового – територіальної 
автономії. Теоретики Національного руху кримських татар запере�
чували право «народу Криму», але вимагали виключного права у 
порівнянні з іншими вирішувати долю Криму169. На думку Рефата 
Чубарова, московські аналітики, прогнозуючи подальше відділення 
України від союзного центру, обрали кримський півострів в якості 
своєрідного троянського коня, за допомогою якого союзний центр 
розраховував втримати бунтівну Україну170. 

Саме «російське питання» у його баченні було однією з най�
складніших проблем для Росії, а згодом і для СРСР. Їхнє надмірне 
розширення і встановлення російської гегемонії над численними 
націями й територіями, не схильними бачити в Росії зразок вищої 
цивілізації, стало важким тягарем і для самих росіян, яким було 
важко самоідентифікуватися незалежно від імперії. Як зазначає 
Р. Шпорлюк, велика імперія, «захопивши в Європі землі і людей від 
Фінляндії до Бессарабії та Криму, мала глобальні політичні і соці�
альні проблеми з «російською власністю» – проблеми, ускладнені 
тим, що ніхто не знав, де ця «російська власність» кінчається і де 
«імперія» починається»171. У ході комуністичного експерименту нова 
—————— 

168 Рябушкин Д. Крым. – С. 30-31. 
169 Губогло М.Н., Червонная С.М. Крымскотатарское национальное движение. – Т. 1. – 

М., 1992. – С. 204, 238. 
170 Чубаров Р., Тищенко Ю. Кримська автономія // Кримські студії. – 2001. – № 2-3. 
171 Шпорлюк Р. Падіння царської імперії та СРСР: російське питання і надмірне 

розширення імперії // Дух і Літера. – 1997. – № 1-2. – С. 100-109. 
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імперія створювалася на «антинаціональному, універсально�ідеоло�
гічному ґрунті» (Р.Шпорлюк). Радянський Союз мав стати альтер�
нативною моделлю сучасності, кращою, ніж та, яку міг запропо�
нувати людству капіталізм.  

На листопадовій сесії облради у присутності Голови ВР України 
Л. Кравчука було прийнято «Декларацію про державний і правовий 
статус Криму», а остаточне рішення мав винести вже згаданий 
референдум – перший на теренах колишнього СРСР. Участь у цьому 
референдумі, який відбувся 20 січня 1991 р., взяли 81,37% кримчан. 
93,2% з них висловилися за відновлення Кримської АРСР як суб’єкта 
СРСР на основі Союзного договору. Як вважає О. Галенко, реалізація 
такого «російського» політичного проекту стала можливою в умовах 
послаблення державної централізації СРСР. У відповідь на прого�
лошення у липні 1990 р. державного суверенітету України «союзний 
державний та ідеологічний центр вирішив створити сепаратне тіло 
в структурі України, щоб таким чином утворити противагу дрейфові 
України від СРСР»172. 

За свідченням В. Сергійчука, перетворення області в автономну 
республіку не прорахували ні правознавці, ні економісти, ні істо�
рики. За що кримчани голосуватимуть, ніхто не знав. Як правило, в 
масі говорили: потім розберемося. Які він мав наслідки, досить 
промовисто пояснив на пленумі Кримського обкому партії 11 травня 
1991 р. П. Хрієнко: «За те, щоб бути в складі Союзу РСР на прин�
ципах Декларації про державний суверенітет, 17 березня в Криму 
проголосувало 84,6% від числа тих, хто взяв участь у голосуванні.  
Це – факт. Нікуди від цього не дінешся. Але я маю й інший факт. 
Понад дві третини кримчан, за даними досліджень, якими я керу�
вав, ніколи не знайомилися із змістом згаданої декларації. 
Переконаний, що й багато присутніх у цьому залі також толком не 
вникли в її зміст. Виходить так, що загальний рівень нашої 
політичної культури дозволив голосувати за те, чого більшість не 
знає»173. 

12 лютого 1991 р. Верховна Рада Української РСР прийняла 
Закон «Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціа�
лістичної Республіки». Кримська АРСР відновлювалася у складі УРСР 
у межах території Кримської області. Кримська облрада тимчасово, 
до прийняття Конституції Кримської АРСР, визнавалася вищим 
органом державної влади на її території. У місячний строк належало 
обрати таємним голосуванням відповідну кількість народних депу�

—————— 
172 Галенко О. Етнополітичний регіоналізм в сучасній Україні // Наукові записки 
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татів Кримської АРСР на обласних зборах громадських організацій 
та об’єднань, а також з числа народних депутатів Севастопольської 
міськради. У квітні обласна рада народних депутатів, що дістала 
назву Верховної Ради Кримської АРСР, створила комісію по розробці 
Конституції автономії. Представники Організації кримськотатар�
ського руху бойкотували її діяльність. 6 червня 1991 р. парламент 
УРСР прийняв доповнення до ст. 75 VІІІ глави Конституції УРСР, 
визнавши, що Кримська АРСР є складовою частиною УРСР і само�
стійно вирішує питання, віднесені до її компетенції174. 

Національний рух кримських татар відповів на утворення Крим�
ської АРСР скликанням Курултаю. Курултай, що відбувся у червні 
1991 р., проголосив Крим «національною територією кримсько�
татарського народу, на якій тільки він має право на самовизначення 
так, як воно викладене в міжнародних правових актах, визнаних 
світовим співтовариством. Політичне, економічне, духовне та куль�
турне відродження кримськотатарського народу можливе тільки в 
його суверенній національній державі… Кримська АРСР, яка від�
новлюється не як національно�територіальне утворення, розгляда�
ється як намагання юридичного закріплення результатів депортації 
кримських татар у 1944 році і не визнається Курултаєм у такому 
вигляді»175. Отже, визначення статусу першої адміністративно�
територіальної автономії у складі України набуло з самого початку 
ознак гострої конфліктності. 

Трирічна фаза своєрідного піднесення (1989–1992 рр.) була 
пов’язана з хвилеподібним сплеском стихійної й конфесійної само�
свідомості. Відродження ісламу в Криму розпочалося з утворенням 
релігійних громад мусульман та організації їх духовно�адмініст�
ративного центру. В 1991 р. було створено Кадіят мусульман Криму 
з наданням йому статусу мухтасибату. На його базі було утворене 
духовне управління мусульман Криму (ДУМК). Йому підпорядковано 
310 громад і 60 мечетей. Намітилися зрушення у розв’язанні 
проблеми реституції: мусульманам було повернуто історичні мечеті 
у Бахчисараї, Євпаторії, Ялті, Керчі, Феодосії, Севастополі, Старому 
Криму. У 1998 р. з’явилися два повні переклади Корану крим�
ськотатарською мовою. Медресе ДУМК – середні навчальні заклади 
з 2�3 річним навчанням – готували імамів для мусульманських 
громад переважно з кримських татар. В здійсненні хаджу – палом�
ництва до Мекки та Медіни – взяло участь 400 осіб з Криму176. 
—————— 

174 Мальгин А. Украина: Соборность и регионализм. – С. 137-139. 
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На акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. 
надзвичайна сесія ВР Кримської АРСР відповіла прийняттям  
4 вересня Декларації про державний суверенітет Криму. У ній 
носієм суверенітету та джерелом державності оголошувався народ 
Криму, від імені якого мала виступати лише Верховна Рада рес�
публіки. Перспективним завданням для Криму визначалося ство�
рення демократичної держави у складі України. Виняткове право 
власності на землю, надра та економічний потенціал оголошувалися 
прерогативою народу Криму. 

Декларація викликала гостру реакцію як проросійських, так і 
націонал�патріотичних сил України. Перші закидали кримським 
парламентарям зраду у зв’язку з їхнім бажанням лишитися у складі 
України. Другі обурювалися з приводу самого поняття «народ 
Криму» і можливого утворення всередині України ще якоїсь дер�
жави. Кореспондент «Крымской правды» (після проголошення Укра�
їною незалежності редакція демонстративно припинила україно�
мовний випуск, посилаючись на нерентабельність) М. Бахарєв  
5 жовтня глузливо писав: «Захотят ли крымчане жить под жовто�
блакитным флагом?». Спеціальна передмова М. Бахарєва «Тоска по 
родине» закінчувалася словами: «Я зачеркну слова «да, подтверж�
даю», проголосовав тем самым против независимости Украины»177. 

Прийняття декларації з відповідним роз’ясненням щодо твер�
дого бажання Криму лишитися у складі України було підкріплене і 
практичними діями. Коли постало питання про майно забороненої 
компартії, у Крим приїхала група офіційних осіб з Києва, щоб взяти 
на баланс санаторії ЦК партії. Однак місцева влада прийняла закон 
«Про об’єкти державної власності в Кримській АРСР та майно КПРС, 
що перебуває на території республіки», згідно з яким ці об’єкти стали 
власністю Криму.  

У журналі «Політична думка» Дж. Мейс слушно зазначив, що 
саме Крим є реально загрозливим об’єктом: «Кримська проблема в 
Україні має стійку тенденцію до ускладнення і загострення. Укра�
їнські державники, програвши інформаційний простір російським 
шовіністам, не мають можливості вийти на прямий діалог із жите�
лями півострова і таким чином отримати масову підтримку. Вкрай 
важливим у ситуації, що склалася, є не розширення тиску мате�
рикової України на Крим, не розмахування президентською була�
вою чи парламентські погрози, а постійне роз’яснення самим крим�
чанам економічних, екологічних і соціальних проблем півострова, 
які через відрив Криму від України можуть призвести до справжньої 
катастрофи і масової міграції з півострова. Є тільки один цивілізо�

—————— 
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ваний шлях розв’язання кримського питання – відвоювання інфор�
маційного поля. Є тільки одна війна, яку можна і треба провести в 
Криму – війна за «серця» і «уми» його жителів»178. 

Зрештою, як показали В. Смолій, С. Кульчицький та Л. Якубова, 
стосовно Криму справою першочергової ваги став демонтаж імпер�
ського міфу, який дивним чином «перетравив» усю багату історичну 
минувшину півострова, звівши її до певного сурогату «сакрального» 
простору, здобутого російською зброєю та освяченою імперською 
силою. «Модерна історія Криму засвідчує лише те, що кримське 
питання залишатиметься ще довго поза межами консенсусних 
суспільно�політичних дискурсів і вимагатиме серйозного наукового 
(передусім, політичного та юридичного) опрацювання»179. 

 
 
 
 

3. Автономна Респóбліêа Крим: статóс і проблеми 
 
 
 
Сказане вище підтверджує оцінку кримознавця А. Мальгіна – 

Крим виявився найяскравішим прикладом регіоналізму в Україні. 
Найпізніше порівняно з іншими регіонами увійшовши до складу 
УРСР, він, однак, виявив найпотужніший потенціал боротьби за 
підвищення власного статусу, що чималою мірою було зумовлене 
набутим у минулому досвідом автономізму і боротьби за держав�
ність.  

Відтворення республіки на початку 1991 р. мало фундамен�
тальне значення для розвитку Криму. У такий спосіб вдалося 
уникнути розвитку ситуації у напрямі етнополітичного конфлікту з 
перспективою втягнення у нього сусідніх держав. Населення Криму, 
інкорпороване у нове національно�державне середовище, дістало 
змогу порівняно легко пережити перехідний період, зберігши при 
цьому мовну й культурну самобутність. Автономія створила умови 
для інтеграції у кримське співтовариство представників раніше 
депортованих народів180. 

Б. Парахонський також писав про Кримську автономію як про 
прийнятний компроміс, який відвернув на початку 1990�х рр. 
—————— 

178 Мейс Дж. Україна: матеріалізація привидів. – С. 488-489. 
179 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим: місце в модерному націо-

нальному проекті. – С. 44, 55. 
180Мальгин А. Украина: Соборность и регионализм. – С. 135, 140-143. 
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масштабний конфлікт, зумовлений різноспрямованими інтересами 
Москви, Києва і місцевих еліт. Владні структури у Києві не були 
прихильні до силових рішень, і тому вони вимушено пішли на 
створення Кримської автономії, щоб таким чином локалізувати 
зростаючий внутрішній конфлікт між місцевою владою і крим�
ськотатарськими переселенцями. З іншого боку, це була поступка 
кримським сепаратистам, які прагнули повернення півострова під 
опіку Москви. «Відбулася часткова нейтралізація сил, і конфлікт не 
набув серйозного розмаху. На той час Київ отримав стратегічний 
виграш»181.  

Значно менше оптимізму у зв’язку з утворенням АРК вбачаємо в 
аналітиці німецьких науковців. Герхард Сімон передбачав майбутні 
ускладнення у зв’язку з «штучним і неісторичним характером» 
Російської Федерації і неусталеністю її кордонів. Вже у 2000 році він 
писав про те, що мобілізація російської меншини в Криму у вигляді 
іреденти чи руху за приєднання до Росії в 1992–1996 р. виявилася 
яскравим винятком на загалом спокійному фоні ставлення меншин 
до розвалу СРСР. Пророчим виявився і його висновок про те, що 
українізація Східної України містить конфліктний потенціал, який 
не піддається калькуляції182. У своїх передбаченнях Сімон виявився 
не оригінальним – його колега Франц Прайслер пішов далі, поба�
чивши у посиленій функції етнічного націоналізму в Росії «засіб 
суспільно�соціальної ерзац�інтеграції». Як і Сімон, він докладно 
аналізував, зокрема, претензії РФ на Севастополь як «місто росій�
ської слави» і заяви її державних діячів щодо того, що історична 
свідомість росіян нікому не дозволить «механічно зрівняти кордони 
Росії з кордонами Російської Федерації і відмовитися від того, що 
створило славні сторінки російської історії». «Політика у цьому пи�
танні, – писав Ф. Прайслер, – суттєвою мірою є функцією зовніш�
ньополітичних інтересів Росії. Якщо буде потрібно, Москва форсу�
ватиме цю тему, якщо ні – наступить затишшя»183. 

Сюзан Стюарт упродовж 90�х рр. минулого століття вивчала 
кримськотатарський національний рух під доволі незвичним на той 
час кутом зору: що це – «вклад у справу стабілізації чи навпаки?». 
Після повернення з місць депортації, констатувала вона, кримські 
татари стали значним політичним чинником на півострові завдяки 
здатності до самоорганізації (яку не зуміли продемонструвати  
700 тис. українців Криму). Привнесений ними зовсім новий елемент 
—————— 

181 Україна і Росія в історичній ретроспективі. – Т. 3. – К., 2004. – С. 196. 
182 Симон Г. Российский национализм русских и нерусских // Национализм в 

поздне- и посткоммунистической Европе. – Т. 2. – М., 2010. – С. 20-21. 
183 Прайслер Ф. Усиление функций российского этнонационализма // Там же. –  

С. 55-69. 
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включав у себе політичні, етнічні й економічні компоненти. На 
півострові з безліччю невирішених питань, що стосувалися його 
правового статусу, майбутнього Чорноморського флоту, необхід�
ності реорганізації економічної системи й забезпечення соціальних 
гарантій тощо, новий кримськотатарський елемент мав стати фак�
тором стабільності, а проте міг істотно її розхитати. Німецькій 
дослідниці варто віддати належне: простеження домінантного різ�
новиду кримськотатарського націоналізму – у його сепаратному 
обличчі, що сполучало громадянські й етнічні іпостасі – вивело її на 
справді пророчі прогнози. Якщо й надалі кримські татари й ук�
раїнський уряд будуть лише обмінюватися красивими словами, 
писала вона у 2000 році, кримські татари або перейдуть на бік 
росіян, або почнуть діяти самостійно поза владними структурами 
півострова. «Обидва сценарії здатні дестабілізувати ситуацію в 
Криму і на Україні»184. 

Радикалізм  національних вимог кримських татар дослідниця 
вбачала не в самих вимогах, а в тій ідеальній формі, якої мало 
набрати це утворення, що майже не полишало місця для компромісу 
з іншими політичними силами на півострові. Кримські татари 
відкидали ідею надання їм прав самоуправління на певних частинах 
кримської території, бажаючи дістати контроль над ситуацією на 
усьому півострові. Виходячи одночасно і з переконання про їх 
домінування в Криму протягом минулих століть, і з відносно нових 
уявлень про захист національних меншин і прав окремих груп, вони 
створили своєрідну комбінацію старого і нового, яка передбачала 
допомогу як з боку держави, так і з боку міжнародних організацій. 
«Цей процес роботи на двох рівнях, очевидно, сприяв успішній 
мобілізації мас кримськотатарського населення… Кримські тата�
ри… цілковито визнають наявність у росіян і українців інтересів, що 
надто відрізняються від їхніх власних. Однак вони не визнають 
права цих груп боротися за ці інтереси, якщо останні суперечать 
інтересам кримських татар». При цьому С. Стюарт зазначила, що у 
кримських татар і українців більше спільних політичних цілей, ніж у 
кримських татар з росіянами185. 

У очевидних розбіжностях аналітичних підходів слід бачити 
насамперед політичне підґрунтя: порівняно з вітчизняними нау�
ковцями зарубіжні мали незрівнянно більше можливостей для не�
упередженого аналізу подій, що відбувалися у зв’язку з розпадом 

—————— 
184 Стюарт С. Крымско-татарское национальное движение: вклад в дело стабили-

зации или победы? // Национализм в поздне- и посткоммунистической Европе. – Т. 3. – 
М., 2010. – С. 214-235. 

185 Там само. 
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СРСР. Але і у тих, і у інших проблема нечітко вираженого статусу 
АРК перебувала у центрі уваги. З різних позицій, але однаково 
заінтересовано вони шукали відповідь на запитання: чому своє�
часно не були помічені й мінімізовані небезпеки, спричинені утво�
ренням автономії у складі унітарної держави? 

Головний парадокс, пов’язаний з утворенням кримської авто�
номії, полягав у тому, що воно відбувалося «на межі часів»: 
Радянський Союз ще існував, але його підвалини вже були істотно 
розхитані. Партійно�радянська номенклатура і в Москві, і в Києві не 
могла не відчувати: ризики відцентрових процесів автономія здатна 
посилювати. Адже для всіх, хто здатен був тверезо мислити, була 
очевидною спорідненість автономістських настроїв у Криму з від�
повідними настановами балтійських «інтерфронтів», абхазьких чи 
осетинських противників режиму Гамсахурдіа, антирумунськи на�
лаштованих придністровців. Обрана центром формула «відновлення 
автономії» мала б особливо насторожити київський бомонд: адже 
відповідно до українського законодавства «відновлювати» було 
нічого, бо автономії Криму у складі УРСР ніколи не існувало. Чому ж 
ніякого виразного протесту з боку Києва не пролунало? Якоюсь 
мірою тут давалася взнаки ілюзія щодо придатності автономізму 
для «розрубування» складних вузів у міжетнічних відносинах. Але 
значно більшою мірою – атмосфера загальної невпевненості й роз�
рахунок на силу імітації. Радянській бюрократії все ще здавалося, 
що сам по собі автономістський фасад здатен зарадити поглиб�
ленню суперечностей як «по вертикалі» – між центром і периферією, 
так і «по горизонталі» – у конкуренції місцевих інтересів та етнічних 
пріоритетів. Близькозорість такої позиції стала для вітчизняних еліт 
очевидною, коли після розпаду СРСР Росія виявила схильність до 
посилення свого впливу в Криму і навіть до відвертої підтримки 
місцевих сепаратистів.  

Серед радикально налаштованих кіл російського політикуму у 
цей час була популярною ідея «мирного відновлення єдиної дер�
жави», і ситуація в Криму уявлялася їм сприятливою для пред’яв�
лення до України територіальних претензій. Відносини Росії з 
державами, які обрали шлях незалежності, насамперед з Україною, 
з самого початку були нещирими й напруженими, до того ж не 
оформленими належним чином у міжнародно�правовому сенсі. 
Парасолька СНД, яка розглядалася спочатку як інструмент «цивілі�
заційного розлучення», а пізніше як доволі примарний засіб утри�
мати бодай видимість єдності, доволі слабо камуфлювала і невизна�
ченість відносин, і гострі суперечності всередині «співдружності». 
Навіть проблемою кордону Кремль не схильний був займатися 
всерйоз, вочевидь розраховуючи на відновлення «статус�кво» еконо�
мічними засобами. 
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У відповідь на результати грудневого референдуму 1991 р. в 
Україні прес�секретар Президента РФ П. Вощанов уже 3 грудня 
заявив, що Росія лишає за собою право підняти проблему кордонів з 
республіками, які проголосили незалежність. Після запиту МВД 
України адміністрація президента РФ дезавуювала цю заяву. Але 
мер Москви Г. Попов, виступаючи наступного дня по телебаченню, 
не лише повторив тези Вощанова, але й конкретизував їх, по�
ставивши під сумнів суверенітет України не лише щодо Криму, але й 
щодо Одеської області. Після гострих протестів української сторони 
у Київ для врегулювання конфлікту приїхав віце�президент РФ 
А. Руцкой. Але він же на сторінках «Правды» 30 січня 1992 р. 
недвозначно заявив, що «історична свідомість росіян не дозволить 
нікому провести механічне суміщення кордонів Росії і Російської 
Федерації, відмовившись від того, що становило славні сторінки 
російської історії»186. 

Так почала «розкручуватися» ідея історичної та юридичної 
«неправочинності» Акту про передачу Криму Україні у 1954 р. Чи не 
вперше її оприлюднив віце�адмірал у відставці, доктор військово�
морських наук К. Сталбо187, і саме на його «дослідження» посилався 
тодішній заступник голови комітету з міжнародних справ Верховної 
Ради РФ Є. Амбарцумов, коли пропонував розглянути питання про 
«неконституційність» Акту 1954 р. 23 січня 1992 р. Верховна Рада 
РФ порушила питання про конституційність й правову обґрунто�
ваність рішень 1954 р., і звернулася із відповідним поданням до ВР 
України. Остання твердо заявила, що Крим є «невід’ємною частиною 
України в статусі повноправної автономної республіки». Однак  
21 травня Президія ВР Російської Федерації прийняла постанову 
«Про правову оцінку рішень вищих органів державної влади РРФСР 
стосовно зміни статусу Криму, прийнятих 1954 року». У цьому 
документі постанова «Про передачу Кримської області зі складу 
РРФСР до складу Української РСР» визнавалася «такою, що не має 
юридичної сили з моменту прийняття» (хоч до того у правовому полі 
її законність не ставилася під сумнів)188. 

Уже по гарячих слідах цих подій фахівці з української діаспори 
дійшли висновку, що за суперечками про Чорноморський флот або 
статус Криму криється небажання російського політикуму визнати 
Україну як незалежну державу189. І в офіційних заявах російських 
—————— 

186 Цит. за: Кульчицький С. Украинский Крым // Дзеркало тижня. – 2004. –  
14 лютого. 

187 Сталбо К. Россия и Крым // Морской сборник. – 1992. – № 2. – С. 14-17. 
188 Копиленко О. Крим як невід’ємна складова частина України: правові аспекти // 

Крим в історичних реаліях України. – К., 2004. – С. 5-7. 
189 Шпорлюк Р. Падіння царистської імперії та СРСР. – С. 127. 
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політиків, і у ЗМІ Російської Федерації постійно тиражувалися заяви 
про те, що, мовляв, отримавши «занадто багато» спадщини СРСР, 
Україна є тим не менше нежиттєздатним, аморфним утворенням, 
приреченим на неминучий розпад. Однак у цій державі, зокрема у 
«неоформленості» щодо договірного відношення ряду ділянок дер�
жавного кордону РФ, вбачалася, якщо судити з воєнної доктрини 
Росії, очевидна загроза воєнній безпеці Російської Федерації.  
У «Стратегічному курсі Росії» щодо держав�учасниць СНД було 
неоднозначно заявлено, що РФ має намір зберегти «численні пере�
ваги свого колишнього геостратегічного становища»190.  

Україна не зуміла протиставити цій підступній стратегії скільки�
небудь виважену концепцію економічної й політичної незалежності, 
задовольняючись формулою «стратегічного партнерства» у відноси�
нах з РФ. Найбільшим успіхом її зовнішньої політики вважався під�
писаний В. Путіним і Л. Кучмою Договір про російсько�український 
державний кордон, що набув чинності навесні 2004 р. – у ньому 
Росія нарешті офіційно визнала належність Україні півострова Крим 
з Севастополем. Реальна ціна цього документа була наочно проде�
монстрована через 10 років. 

Природно, що антиукраїнська політична риторика політиків та 
ідеологів РФ підігрівала амбіції кримських сепаратистів. У зв’язку з 
різким погіршенням економічної ситуації в Криму сесія ВР автономії 
у лютому 1992 р. звернулася до Верховної Ради Росії і особисто до 
Б. Єльцина з проханням про відновлення виробничо�господарських 
зв’язків з підприємствами РФ. Та ж сесія прийняла рішення про 
нове найменування автономії – Республіка Крим (без зазначення її 
автономного статусу у складі України)191. Республіканський рух 
Криму організував в автономії цілу серію мітингів з вимогами 
проведення референдуму про повернення Криму Росії. На них гостро 
зреагували делегати Конгресу українців, який на початку 1992 р. 
відбувся у Києві – на заклик деяких делегатів «розібратися» з Кримом 
на півострів прибула велика депутація на чолі з С. Хмарою. Після її 
від’їзду Республіканський рух Криму вже прямо поставив перед 
владою півострова питання про доцільність виходу Криму з СНД, 
тобто про ймовірність порушення територіальної цілісності 
України192. 

У ході переговорів щодо розмежування повноважень між делега�
ціями ВР Криму та ВР України у березні 1992 р. виявилася гостра 
розбіжність у підходах: Київ наполягав на визначенні повноважень 

—————— 
190 Известия. – 1993. – 8 октября. 
191 Крымская правда. – 1992. – 22 февраля. 
192 Там само. – 15 апреля. 
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Криму на основі виключно українських законів, Сімферополь нама�
гався провести розмежування на основі міжнародних договірно�
правових засад. 5 травня 1992 р. Верховна Рада Криму прийняла 
акт проголошення його державної самостійності, призначивши на  
2 серпня референдум щодо його підтвердження. 6 травня парламент 
Криму прийняв Конституцію АРК. Крим проголошувався «правовою, 
демократичною, світською державою у складі України», але відно�
сини з Україною відповідно до Конституції мали вибудовуватися на 
основі партнерства і окремого громадянства193. Конституція АРК, 
отже, входила у гостру суперечність із Конституцією України.  
13 травня ВР України визнала ці акти такими, що порушують 
Конституцію держави і поставила перед ВР АРК вимогу до 20 травня 
скасувати свої ухвали. Переговори «Про розмежування повноважень 
між органами державної влади України і Республіки Крим» тривали 
упродовж червня в Ялті. 

Таким чином, домігшись високого статусу територіальної авто�
номії (про який мріють регіональні еліти багатьох країн), владні 
структури Криму заявили про його недостатність і відверто виявили 
претензії на суверенну державність. Йшлося, отже, про загрозу 
територіальній цілісності України, з чим, природно, офіційний Київ 
погодитися не міг. Внаслідок прямого втручання в українські справи 
Верховної Ради РФ конфлікт набув не лише політико�правового, але 
й міжнародного характеру.  

Президент РФ Б. Єльцин не підтримав відкритий антиукраїн�
ський демарш російських законодавців, але ініціював новий виток 
напруженості у російсько�українських відносинах педалюванням 
проблеми перебування на українській території Чорноморського 
флоту. Домовленість, досягнута під час літньо�осінніх переговорів 
між президентами України та РФ про встановлення подвійного 
контролю над Чорноморським флотом упродовж п’яти років, дещо 
пом’якшила напругу пристрастей. У вересні 1992 р. Верховна рада 
АРК привела найбільш конфліктні статті Конституції Криму у 
відповідність із Конституцією України. 

Новий виток напруженості виник у грудні того ж року у зв’язку з 
порушенням З’їздом народних депутатів РФ питання про статус 
Севастополя. Ряд впливових російських політиків доводив, що на�
дання йому у 1948 р. статусу міста республіканського підпоряд�
кування вивело його за межі Кримської області і, отже, акт 1954 р. 
його не стосувався; Севастополь, мовляв, лишився «російським міс�
том». 9 липня 1993 р. ВР РФ ухвалила постанову «Про статус міста 

—————— 
193 Конституция Республики Крым // Ведомости ВС Крыма. – 1991–92. – № 7. –  

С. 259. 
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Севастополя», в якій без жодної мотивації констатувався «росій�
ський федеральний статус міста Севастополя в адміністративно�
територіальних кордонах міського округу станом на грудень  
1991 р.». Парламентському комітету з конституційного законо�
давства пропонувалося підготувати «проект закону РФ про за�
кріплення в Конституції РФ федерального статусу м. Севастополя», 
водночас Дума доручила уряду РФ розробити державну програму 
забезпечення цього статусу і розпочати переговори про виведення з 
міста українських спецпідрозділів. Під удар були поставлені, таким 
чином, не лише договір між Україною і Росією, але й угоди про 
створення СНД. Б. Єльцин змушений був дезавуювати рішення 
законодавчого органу Росії. Але мінімізувало конфлікт лише втру�
чання Ради Безпеки ООН, яка 20 липня 1993 р. довела юридичну 
неспроможність рішення ВР РФ194.  

Перемога відвертого сепаратиста Ю. Мєшкова на виборах пре�
зидента автономії в січні 1994 р. посилила напруженість. Тріумф 
«мєшковщини» (за нього проголосували у першому турі 38,5% 
виборців, а у другому – 75,2%) забезпечили його демагогічні запев�
нення щодо налагодження зв’язків з Росією – аж до повернення 
Криму до її складу. Керований Мєшковим блок «Росія» переміг і на 
парламентських виборах 1994 р., діставши у ВР Криму 54 місця. 
Своїм указом про проведення опитування громадян республіки  
(10 березня 1994 р.) Мєшков, як вважають аналітики, запустив 
механізм конфронтації з Києвом «винесеними на референдум пи�
таннями щодо відновлення дії скасованої Конституції Криму  
1992 р.». У березні новообраний президент ініціював референдум 
про відновлення положень скасованої Конституції 1992 р. щодо 
договірних відносин з Україною і права на подвійне громадянство 
для кримчан. «Дехто, – констатував С.Гантінгтон, – під впливом цих 
подій уже почав задавати питання: «А чи не стане Крим наступним 
Нагірним Карабахом або Абхазією»195.  

Наскільки далеко йшли наміри сепаратистів, можна було судити 
із березневої заяви лідера Народної партії Криму, представника 
блоку «Росія» В. Межака. Мету блоку він сформулював гранично 
відверто – «становлення і розвиток Республіки Крим як самостійної 
правової демократичної держави». «Кінцева мета блоку – віднов�
лення єдності з Росією та іншими державами СНД, укладення 

—————— 
194 Див.: Рафальський О. Українсько-російські відносини як чинник внутрішньої 
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195 Гантінгтон С.П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. – Львів, 
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економічного, політичного і воєнного союзів з наступним утворен�
ням федеративної або конфедеративної держави»196. 

Указом Президента Криму Ю. Мєшкова від 9 вересня 1994 р. 
«Про організацію державного управління в Республіці Крим в період 
підготовки і проведення референдуму по проекту Конституції Рес�
публіки Крим» була припинена діяльність Верховної Ради Криму та 
органів місцевого самоврядування. Зосередивши в своїх руках прак�
тично всі владні функції, Мєшков навіть ініціював кроки по ство�
ренню за кордоном кримських дипломатичних місій. Але його 
спробу захопити будинок парламенту «силовики» не підтримали.  

Загрозлива ситуація в Криму, отже, сягнула таких масштабів, 
що політологи не виключали можливості «повномасштабного конф�
лікту, який за багатьма ознаками може набути характеру босній�
ської кризи»197. Тривожні симптоми виявили комплексні соціологічні 
дослідження громадської думки на півострові. Більшість кримчан не 
сприймала ідею виходу Криму зі складу України. Але варто було 
соціологам сформулювати питання інакше (ставлення до входження 
Криму до складу Росії), і 63% респондентів�росіян і 53% українців 
Криму висловилися «за»198. 

Контент�аналіз регіональної преси, здійснений у 1994 р. В. Го�
лоцваном (аналізувалися видання другої половини 1993 і першої 
половини 1994 р.), підтвердив негативну тенденцію – кількість 
публікацій з мотиваціями виходу Криму зі складу України зросла у 
1994 р. порівняно з попереднім роком майже втричі. Аргументи 
були стандартні: «Україна здійснює націоналістичний тиск на 
Крим», «усі кримські податки забирає Київ» тощо. Серед них було 
чимало і відверто спекулятивних на зразок: якщо «російська ідея» 
буде похована, то Крим очікує розвал і хаос199. 

Гострота конфлікту зумовила втручання в українські події Вер�
ховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин М. ван дер 
Стула. Місія ВКНМ почала роботу в Україні в листопаді 1994 р. і 
займалася врегулюванням конфлікту між Києвом і Сімферополем, а 
також кримськотатарської проблеми. Але на той час як робота місії 
увійшла в активну фазу, ВР України вже вжила рішучих заходів 
щодо приведення кримського законодавства у відповідність до укра�
їнського. Спочатку вона внесла зміни до Конституції держави, які 

—————— 
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давали їй – за відсутності Конституційного Суду – право скасовувати 
(а не лише призупиняти їх дію) ті прийняті в автономії закони, які 
суперечили українському законодавству, і зажадала зміни таких 
актів упродовж місяця. Коли ця вимога не була виконана, україн�
ський парламент скасував близько 40 кримських законів і постанов, 
починаючи від декларації про суверенітет (вересень 1991 р.).  
17 березня 1995 р. український парламент скасував закон про 
президента Криму (і саму цю посаду), а також конституцію, прий�
няту у травні 1992 р. 

Закон «Про Автономну республіку Крим», прийнятий у березні 
1995 р., визначив статус республіки як адміністративно�терито�
ріальної автономії у складі України з відносно вузькими повнова�
женнями, увівши водночас систему більш жорсткого контролю 
центральних органів влади за виконанням в автономії українських 
законів. Президентським указом від 31 березня 1995 р. ВР автономії 
позбавлялася права формувати уряд. 

За ініціативою місії ОБСЄ з 11 по 14 травня 1995 р. у швей�
царському місті Локарно працював «круглий стіл» з кримської проб�
леми. На ньому було досягнуто домовленості про те, що в основу 
нової конституції Криму буде покладено закон 1992 р. про роз�
межування повноважень200. У червні посол ОБСЄ в Україні 
А. Кольшюттер виступив перед депутатами ВР Криму, по суті 
підтримавши її позицію щодо проведення референдуму по Кон�
ституції і розкритикувавши парламент України за надмірний ради�
калізм. Після цього Л. Кучма рядом своїх указів повернув ВР Криму 
право призначати й звільняти главу уряду республіки, але з обо�
в’язковим погодженням кандидатури прем’єра з Президентом і 
урядом України. Райвиконкоми автономії були перетворені у місцеві 
адміністрації, підконтрольні Києву. 

Обговорення проекту Конституції України 1996 р. відбувалося в 
Криму в умовах гострої боротьби за статус. Зрештою Київ змушений 
був зафіксувати в Основному Законі країни право АРК на про�
ведення місцевих референдумів, управління майном автономії, роз�
робку й затвердження бюджету АРК тощо. Конституція АРК, прий�
нята 21 жовтня 1998 р., зафіксувала відмову ВР автономії від 
кримського громадянства і статусу Верховної Ради як законодавчого 
органу. Натомість було закріплено реальні повноваження автономії 
в економічній сфері – одноканальний бюджет, право власності на 
природні ресурси. Отже, нова Конституція нарешті ввела Крим  
у правове поле України. Але у відносинах трьох домінуючих у 

—————— 
200 Крымские известия. – 1995. – 6 июня. 



Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України 222 

населенні півострова  спільнот градус конфліктності лишився, як і 
раніше, високим. 

Надзвичайно високим виявився і рівень криміногенності на 
півострові – фахівці навіть заговорили у цьому зв’язку про «кримі�
ногенну революцію». Рекет, торгівля зброєю, наркотиками стали 
звичними явищами, як і постійні «розборки» з убивствами кри�
мінальних «авторитетів». Ситуація дещо поліпшилася з призначен�
ням начальником кримського МВС генерала Г. Москаля – було 
розкрито 2180 злочинів, арештовано понад 1000 злочинців, у тому 
числі 9 лідерів бандформувань201. 

Російський вплив на півострові постійно наростав. З розпадом 
СРСР, констатував О. Галенко, Росія втратила культивований нею у 
післяпетровську добу ореол носія цивілізації. Однак, це не лише не 
зменшило масштаб російських амбіцій, але, навпаки, стимулювало 
їх у вигляді реваншизму. В Криму це проявлялося у спробах будь�що 
утримати виразно російське політичне лідерство, яке представ�
лялося у вигляді місії захисту кримського «багатонаціонального» 
народу під політичним і культурним проводом росіян. 

Що ж до України, то, перетворившись з провінції на незалежну 
державу, вона досягла тієї політичної мети, яку декларували 
«націонал�комуністи» у 1920�х рр. Але їй не вдалося узгодити ідею 
національної ідентичності у Криму з українськими національними 
ідеалами, а відтак і скоригувати ідею національно�громадянської 
ідентичності з врахуванням наявності Криму у складі України. На 
заваді формуванню гомогенної національно�громадянської ідентич�
ності Криму стояла насамперед етнокультурна строкатість його 
мешканців. За даними перепису населення 2001 р. етнокультурне 
ядро Криму становили 10 етнічних груп на тлі чисельного домі�
нування росіян (65,9%). Українці складали 26,7%, кримські татари – 
1,9%, білоруси – 2,1%. Решта з 6 громад не перетинала однопро�
центного бар’єра.  

Кримські татари виявилися найбільш активними у обстоюванні 
свого права на етнотериторіальну державність. Організаційним 
центром цих зусиль був створений 1991 р. Меджліс. Уже в 1991–
1992 рр. почали виходити газети «Голос Крыма», «Достулк», «Авдет», 
«Аркет». З 1998 р. виходив бюлетень «Кримськотатарське питання» 
(загалом вийшло близько 30 номерів). У Києві 2000 р. було запо�
чатковано вихід бюлетеня Центру інформації та документації крим�
ських татар «Кримські студії»202. 

—————— 
201 Крымская правда. – 2006. – 19 мая. 
202 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. – С. 242-243, 

250. 
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У баченні М. Кирюшка та О. Бойцової, на зламі тисячоліть іслам 
починає відігравати дедалі помітнішу роль у складних етнополі�
тичних процесах, що відбуваються в сучасній Україні. Тут століт�
тями існувала, квітнула оригінальна, самобутня мусульманська 
культура кримських татар, яка, проте, у ХХ ст. була позначена 
ознаками занепаду й відроджена. У 2004 р. в Україні діяло  
445 мусульманських громад, які мали зареєстровані у виставленому 
законом порядку, 7 духовних навчальних закладів, 5 періодичних 
видань, 160 мечетей і молитовних будинків, «для яких іслам не 
тільки світоглядом або культурним феноменом, але й цілою «наукою 
життя»203.  

Реагування Києва на ці нові виклики поки що виявилися мля�
вими й невиразними. Незважаючи на те, що етноконфліктність на 
півострові посилилася, надто мало робилося і для її мінімізації, і для 
задоволення насущних потреб репатріантів. За даними, озвученими 
головою Меджлісу М. Джемілєвим, більше третини селищ компакт�
ного проживання репатріантів були не забезпеченими водою, 
чверть не мали постійної електроенергії, рівень газифікації і за�
безпечення дорогами з твердим покриттям складав 5�8% від необ�
хідного. Хоча протягом 1991–2004 рр. для репатріантів збудовано  
7 тисяч і викуплено 2100 квартир та індивідуальних будинків, у 
такий спосіб житлом було забезпечено лише 12,5% тих, хто його 
потребує. Понад 16 тис. сімей через відсутність коштів не можуть 
добудувати житло і змушені жити у непристосованих приміщен�
нях204. Безробіття серед репатріантів досягало половини працездат�
них. Станом на 2008 р. кримськотатарською виходило 4 видання, 
тоді як динаміка російською досягла 987 (до речі, і українською 
мовою виходило у цей час 5 видань)205. 

Все це створює в АРК атмосферу непорозуміння й конфліктної 
взаємодії. За висновками фахівців, етнічно різноманітна автономія 
була схильна до внутрішньої асиметрії й сепаратистських настроїв 
на рівні маргінальних груп206. Як і раніше, основним джерелом 
конфліктності лишалися наміри реалізувати етнократичний варі�
ант змін у їх проросійському або кримськотатарському варіанті. 
Ускладнювали ситуацію гострі незгоди на елітному рівні, а також 

—————— 
203 Кирюшко М.І., Бойцова О.Є. Іслам в Криму. – С. 4-5. 
204 Аблятіфов Р. Хто є кримські татари для держави Україна? // Агора. – Вип. 4. – 

К., 2006. – С. 128-129. 
205 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-

політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, 
перспективи. – С. 531. 

206 Прозорова Н.М. Особливості кримського регіоналізму // Віче. – 2003. – № 2. –  
С. 31-36. 
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російський інтерес до регіону, який дедалі більше переходив в 
економічну площину. У цьому ж напрямі діяло активне проник�
нення в економіку Криму донецької регіональної групи.  

Напруженість в АРК підтримувалася тим, що на півострові 
виявилися не врегульованими земельні відносини, не визначеними 
чітко прерогативи територіальних громад, повноваження судових 
органів. Уже не раз кримчани зупинялися «за крок» від масштабного 
конфлікту. Кримські соціологи фіксували сформоване в середовищі 
кримських татар стійке уявлення про існування в регіоні прямої 
залежності між етнічною ідентичністю та рівнем і умовами життя; 
це уявлення несло в собі значний конфліктогенний потенціал. За 
В. Котигоренком, невирішеність ресурсної або статусної проблеми 
стимулювала міжгруповий конфлікт, який внаслідок різної куль�
турно�цивілізаційної належності його сторін зовні виявлявся як 
прояв несумісності систем цінностей207.  

За свідченням В. Смолія, С. Кульчицького та Л. Якубової, події, 
які ніби неочікувано розгорнулися навколо невеличкого острівця 
Тузла, засвідчили – про визнання Російською Федерацією реальності 
українського суверенітету і подолання небезпеки перегляду держав�
них кордонів говорити зарано. Влітку 2003 р. дипломатичні дискусії 
про розподіл Керченської протоки перейшли в нову стадію: росій�
ська сторона розгорнула намивання ґрунту для створення дамби, 
яка мусила з’єднати Таманський півострів з піщаною косою Тузла.  
У відповідь МЗС України 30 вересня нагадало, що Тузла є островом, 
який належить Україні. За кілька днів українці облаштували на 
ньому прикордонну заставу. У світлі підписаних документів проб�
лема Тузли сама собою відпала, засвідчивши натомість, що вона 
використовувалася російськими дипломатами з метою прив’язати 
Україну до євразійського геополітичного простору208. 

Не випадково у колах впливових українських політиків почали 
лунати сумніви в доцільності самого існування кримської автономії. 
Газета «Крымские известия» опублікувала 5 лютого 2005 р. статтю 
народного депутата В. Шкляра «Ідея, яку ми втратили, або Куди та 
чому дрейфує півострів Крим?» Основна її ідея – кримська автономія 
стоїть на заваді побудові єдиної, сильної держави на основі «спільної 
об’єднувальної ідеї, здатної стати стрижнем процесів оновлення, що 
відбуваються в країні». Ще більш гучно голоси про Кримську авто�
номію як «правову нелогічність», штучне утворення, яке сприяє 

—————— 
207 Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні. – С. 441. 
208 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-

політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, 
перспективи. – С. 482-484. 
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«дестабілізації політичної обстановки як на півострові, так і в країні 
загалом» лунали поза межами Криму209. 

В усякому разі можна констатувати, що зосередження у руках 
російської спільноти важелів управління автономією не заспокоїло її 
радикальну частину. Представники дев’яти громадських органі�
зацій проросійського спрямування підписали угоду про реалізацію 
політичного проекту «Народний фронт “Севастополь – Крим – Росія”» 
з метою повернення Криму під юрисдикцію Російської Федерації. 
Кримська молодіжна організація «Прорыв» на початку 2006 р. 
зажадала від Президента РФ В. Путіна повернення Криму та Севас�
тополя Росії, оскільки Україна, мовляв, порушила угоду про базу�
вання Чорноморського флоту. Чимало аналітиків у зв’язку з цим 
прогнозували серйозне ускладнення політичної ситуації в Криму210. 
Про небезпідставність таких прогнозів свідчив уже один той факт, 
що у переддень виборів�2006 у Криму почалося створення не тільки 
політичних союзів і блоків, але й «фронтів». Симптоматичним, 
зокрема, стало утворення «Лівого фронту» Криму, який об’єднав не 
тільки справді ліві сили, але й ті, які донедавна позиціонували себе 
як «позаблокові»211.  

Гасло інтеграції кримських татар в українське суспільство, яке 
українська влада намагалася послідовно реалізувати на початку  
ХХІ ст., за О. Галенком, лишало поза увагою її кінцеву мету – адже 
його можна було розуміти і як асиміляцію, і як партнерство, і як 
змагання, і як просто автономне співіснування. Звідси стримане 
ставлення кримських татар до перспектив інтеграції, яке створю�
вало в кінцевому рахунку бар’єр нерозуміння. 

У підсумку ця ситуація вилилася у феномен латентного конф�
лікту, не в останню чергу спричинений явищами етнічної анізо�
тропії. Цим терміном прийнято позначати стан розбіжності у 
ціннісних пріоритетах, мотиваціях, зовнішніх орієнтаціях. На від�
мінні інтереси етнічних спільнот накладалися взаємні претензії, 
політичні амбіції, різні уявлення про справедливість.  

Хоч чисельне переважання українців у південноукраїнському 
регіоні (крім Криму) було очевидним, ідеї суверенізації України 
наштовхнулися тут на потужний спротив. Зокрема, з початку  
90�х рр. посилено педалювалася ідея субетносу чи навіть етносу 
новоросів як етнічного фундаменту Новоросійської автономії. Вище 
вже йшлося про те, що комітет «Демократичного союзу Новоросії та 
Бессарабії», який діяв у південних областях, намагався довести, що 

—————— 
209 Див., напр.: «2000». – 2006. – 3 февраля. 
210 День. – 2006. – 19 січня. 
211 Там само. – 21 січня. 
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цей етнічний субстрат сформувався «з нащадків поселенців з Росії, 
України, Болгарії, Німеччини, Франції». Уже після проголошення 
незалежності ця ідея час від часу відроджувалася – то у вигляді 
вимог автономії «Українського Причорномор’я», то у доведенні існу�
вання нібито окремої національності одеситів212.  

А проте нічого кращого за ідеологему «русского мира» російські 
аналітики владі поки що не запропонували. Дивна суміш стерео�
типів російської імперської історіографії (із дещо оновленою ува�
ровською формулою) з квазіінтернаціоналістськими радянськими 
постулатами мав у своїй основі стереотип «захисту співвітчизників» 
на всьому посткомуністичному просторі. Спрацьовував цей при�
мітив переважно там, де зневірені й дезорієнтовані люди носталь�
гували за радянським минулим. Цей своєрідний «радянський пан�
славізм» культивував вищість «старшого брата», а ідеологема 
«єдиного народу» в устах Путіна і його оточення мала на меті спо�
кусити українців і білорусів примарною належністю до «обраних».  

Складна історія Криму як арени зіткнення різних культурних 
традицій і політичних практик зумовлювала високий градус поля�
ризації з гостро відмінними орієнтаціями й комплексами пам’яті. 
Домінуючий у Криму російський сегмент соціуму не полишав надій 
на формування «кримського народу» навколо власних цінностей, що 
зумовило латентний спротив інших етнічних спільнот, занепоко�
єних імовірним розмиванням власної ідентичності. Минуле оціню�
валося крізь призму насильства й «комплексу жертви». Етнокон�
фліктність у Криму підтримувалася невизначеністю статусу колиш�
ніх депортованих, гостротою «земельних» й житлових проблем, 
високим ступенем безробіття, незадовільним станом інфраструк�
тури у місцях компактного проживання кримських татар тощо213. 

Ознаки небезпечного загострення конфліктності в Криму ви�
разно виявлялися вже на рубежі тисячоліть. Н. Беліцер зафіксувала, 
приміром, появу на півострові екстремальних шовіністичних угру�
повань, що нагадували і російських, і європейських «скінхедів», а 
також зовсім не притаманного Криму «козацтва». Редактор феодо�
сійської газети «Кафа» І. Прокопюк, яка висловила на шпальтах 
газети проукраїнську позицію, незабаром одержала листа такого 
змісту: «У Криму буде бойня після Чечні, за нами Туреччина! 
Україна за Перекопом, от туди і тікай, поки не пізно. Росії ми не 
потрібні, а хохлів візьмемо голими руками. Крим – татарам! А ви 
—————— 

212 Див.: Дашкевич Я. Етнічні псевдоменшини в Україні // Етнічні меншини Східної 
та Центральної Європи: компаративний аналіз становища та перспектив розвитку. – К., 
1994. – С. 72-74. 

213 Докладніше див.: Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу. – К., 
2010. – С. 313-322. 
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геть із Криму». І. Прокопюк побачила у цьому провокацію, гру на 
антитатарських настроях. Ініціаторів її не дуже й шукали і, зро�
зуміло, не знайшли. 

Кожному, хто стежить за подіями в Криму, констатувала 
Н. Беліцер, зрозуміло, що причини загострення ситуації лежали 
зовсім не в площині загрози ісламського фундаменталізму. Вони 
мали економічне й політичне підґрунтя, насамперед щодо земель�
ного питання. Хоча значну роль у наростанні напруги відігравала й 
невизначеність статусу кримських татар. Констатуючи «з тривогою, 
сумом і болем» ускладнення кримської ситуації, авторка вислов�
лювала сподівання, що всі гілки влади в Україні усвідомлять 
серйозність і небезпеку ситуації й встигнуть вжити украй необхідні 
заходи214. 

Відцентрові настрої в Криму виявлялися постійно, але мали свої 
піки загострення й затухання. Роздуваючи їх, регіональні еліти на 
хвилі нестримного популізму добивалися поліпшення своїх рей�
тингів. «Багато кримчан, – зауважував з цього приводу лідер гро�
мадського руху «Прозора влада» А. Сенченко, – живе міфами, ство�
реними політиками різних мастей виключно у власних інтересах, 
міфами, що підміняють реальні цілі. Для одних світле майбутнє – у 
національній автономії кримських татар, для інших – у приєднанні 
Криму до Росії, для третіх – у якихось союзах. Багатьом здається, що 
гарне життя може забезпечити не ефективне використання ресурсів 
і розвиток економіки, а реалізацію цих самих міфів». Рупором 
антиукраїнських настроїв неодноразово виступала «Крымская прав�
да». У жовтні 2001 р. М. Бахарєв у статті «Ми повернемося до тебе, 
Батьківщино» доводив: не існує ні українського Криму, ні україн�
ської мови, Крим повинен повернутися в лоно Росії215. 

Аналітики фіксували кілька зон напруженості, які робили ситуа�
цію в Криму нестабільною. У сфері державного будівництва – через 
різні погляди на утворення, роль і характер кримської автономії.  
У галузі культури – з огляду на різне бачення процесу функціо�
нування та статусу мов (російської, української, кримськотатар�
ської). В галузі освіти – з приводу невдоволення різних етнічних 
спільнот її змістом і структурою. У галузі економіки – через відмінні 
підходи до повернення колишнім депортованим землі, майна тощо. 
У галузі релігійних відносин – через неспівпадіння позицій щодо 
ролі і становища релігійних конфесій – християн Московського та 
—————— 

214 Беліцер Н.В. Етнополітичний конфлікт в Автономній Республіці Крим: «тради-
ційні» та деякі нові чинники // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське 
суспільство. – С. 65-74. 

215 Докладніше див.: Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст. – 
К., 2008. – С. 229-230. 
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Київського патріархатів, мусульманської общини. У галузі соціаль�
ного планування і прогнозування – через незгоди щодо напрямку 
розвитку півострова. У військовій галузі – через різні підходи до 
військової організації в регіоні, зокрема щодо статусу Чорномор�
ського флоту. 

Багатоетнічність Криму створила безліч проблем, масштаби 
яких давали підставу фахівцям говорити про етнічну мозаїчність 
півострова. На території, що належала Керченській міськраді, 78% 
населення становили росіяни (українців 15,4%, кримських татар – 
1%). Найбільш пістрявим в етнічному відношенні виявився Джан�
койський район, де кримських татар було майже 22%. Істотної 
більшості тут не мав жоден із наявних в Криму етносів. 

Переписом 2001 р. загальна чисельність постійного населення 
АРК була зафіксована цифрою 2024 тис. чол., у т.ч. міського насе�
лення – 62% і сільського 38%. Частка росіян хоч і зменшувалася  
(з 71,4% у 1959 р. до 58,3% у 2001 р.) все ж лишалася високою і 
забезпечувала росіянам домінування на півострові (а в Севастополі 
вона перевищувала 2/3 населення – 71,6%).  

Упродовж усіх років існування АРК у парламенті автономії і 
навколо нього відбувалося гостре протиборство різних політичних 
сил, але до 2000 р. комуністам вдавалося утримувати відносну 
перевагу, не в останню чергу завдяки енергії голови парламенту 
Л. Грача. Опонував йому прем’єр С. Куніцин, і обидві сторони у 
гостро конфліктних ситуаціях апелювали до Президента Л. Кучми. 
За підтримки Президента Л. Грач добився відставки уряду у липні 
2001 р., але ситуація істотно не поліпшилася. У парламенті Криму 
вплив Грача зменшувався, але боротьбу за владу й ресурси у ньому 
вели ще як мінімум п’ять політичних угруповань, і справа не раз 
доходила до потасовок. Відсторонення Л. Грача з посади спікера 
відбулося за результатами березневих виборів 2002 р. Сам Грач 
розцінив свою поразку як помсту людині, що цілеспрямовано вела 
курс на зближення з Росією216. Його наступник Л. Дейч – один з 
керівників Партії регіонів – недвозначно висловився за зміну про�
російського курсу автономії і сформулював намір зміцнювати права 
АРК шляхом діалогу з владою і політичними партіями України. 
Однак йому виявилося не під силу справитися із загостренням 
земельної проблеми, зокрема із самозахопленням землі кримськими 
татарами. Невдовзі з’ясувалося, що кримська земля – товар висо�
коприбутковий, і місцеві чиновники виявилися у числі зацікавлених 
у її нестримному розбазарюванні. 

—————— 
216 Крымская правда. – 2002. – 4 мая. 
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Під час «помаранчевої революції» 2004 р. місцева номенклатура 
швидко пройшла шлях від підтримки В. Януковича (у першому турі 
виборів за нього віддали свої голоси 68,99% кримчан, тоді як 
В. Ющенка підтримали лише 12,9% виборців)217 до висловлення 
лояльності новообраному Президенту В. Ющенку. Однак гостра між�
партійна конкуренція не припинилася, про що недвозначно свід�
чили кадрові перестановки на всіх рівнях. 

За таких непростих умов українській владі доводилося одно�
часно розв’язувати завдання утвердження в Криму української мови 
як державної, протидії сепаратистським настроям і амбіціям ра�
дикалів з російської спільноти, задоволення справедливих вимог 
кримських татар, починаючи від наділення землею й повернення 
історичної топоніміки і кінчаючи забезпеченням їхнього представ�
ництва в органах влади. У першочергову проблему виростало 
завдання збереження унікальної культурної спадщини всіх народів, 
що населяють півострів. 

Наскільки непростими виявилися ці проблеми, можна проілюст�
рувати на прикладі мовної ситуації в АРК. За даними 2007/2008 
навчального року в автономії українською мовою навчалося лише 
11707 учнів, 6,2% від загальної кількості. Недостатнє володіння 
державною мовою обмежувало конкурентоздатність учнів АРК під 
час вступу (тестування) до вищих навчальних закладів. Але коли 
Міністерство освіти й науки розробило 2008 р. програму поліп�
шення вивчення української мови, Асоціація директорів шкіл Криму 
категорично виступила проти поступового переведення викладання 
низки предметів у російських школах на українську мову, охарак�
теризувавши програму як таку, що має асиміляціоністське спря�
мування. Незгоду з таким рішенням висловила й Асоціація крим�
ськотатарських працівників освіти «Маарифчі»218. 

Чинник пограниччя, отже, чималою мірою спричинився до того, 
що притаманна Криму упродовж багатьох століть міжконфесійна 
толерантність (з мирним співіснуванням кількох напрямів христи�
янства, ісламу, ортодоксального іудаїзму та його караїмської версії) 
на рубежі тисячоліть поступилася місцем гострій конфліктності. 
Постійна напруженість із суперечками щодо «історичного пріори�
тету» виникла між кримською єпархією УПЦ�МП та Духовним уп�
равлінням мусульман Криму (ДУМК). Протистояння між ними вили�
лося назовні під час т.зв. «хрестоповалу» 2000 року. Спроба з боку 
—————— 

217 Крымская правда. – 2004. – 4 ноября. 
218 Кримськотатарський контекст соціальної інтеграції громадян України різних на-

ціональностей, які проживають у Криму: виклики для держави // Сучасна українська 
політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень  
ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К., 2009. – С. 404-405. 
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Кримської єпархії символічно закріпити за собою відповідний про�
стір встановленням поклонних хрестів зазнала невдачі – ісламіс�
тами хрести були знесені. Сприйняття кримськими татарами фак�
тів «хрестоповалу» було розцінене як «суцільне неприйняття ісламу і, 
відповідно, всіх, хто його сповідує»219. 

Перед початком російської окупації Криму на півострові діяла 
низка проросійських громадських організацій, які активно здійсню�
вали антиукраїнську пропаганду. Серед них «Російська громада 
Криму», «Російська громада Севастополя», Кримське та Севасто�
польське відділення ВГО «Український вибір», «Координаційна рада 
російських організацій Тавриди й Севастополя», «Народний фронт 
«Севастополь–Крим–Росія», «Російський молодіжний рух», «Таврій�
ський союз», «Конгрес російських громад Криму», «Кримська пра�
возахисна організація «Віра», «Діти війни Севастополя», «Союз ра�
дянських офіцерів» та ін. І «помірні», і «радикальні» організації 
виступали з російських великодержавних, імперських, панславіст�
ських позицій. Для «лівих» організацій характерним було куль�
тивування ностальгії за часами СРСР, а також висунення вимог 
соціальної справедливості та впровадження соціалістичних відно�
син в економічній сфері220. 

Під час політичної кризи, що почалася в кінці 2013 р., влада 
Криму активно підтримувала режим В. Януковича, виводячи крим�
чан на мітинги на його підтримку. Вона активно підігравала ро�
сійській пропаганді, яка залякувала населення примарами «корич�
невої чуми», наступом «бандерівців», що ніби вже почали рухатися у 
бік Криму. У ході обговорення у кримському парламенті політичної 
ситуації в країні депутати офіційно звернулися по допомогу до РФ, 
наголошуючи, що «Крим – це російська автономія, російська за 
національністю, культурою й мовою»221. 

Ще наприкінці лютого – на початку березня 2014 р. перекинуті з 
Росії і кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без роз�
пізнавальних знаків окупували Кримський півострів, заблокували 
українські військові бази. Все відбувалося, за М. Семенченко, дуже 
стрімко – мітинги проросійських сил, захоплення адмінбудівель, 
засідання Верховної Ради Криму щодо проведення незаконного ре�
ферендуму, захоплення аеропорту «Бельбек», захоплення аеропорту 
«Сімферополь», блокування підходів до Севастопольського загону 
—————— 

219 Котигоренко В.О. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адап-
тації. – К., 2005. – С. 140. 

220 Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження. 
Аналітична доповідь. – К., 2016. – С. 78-79. 

221 «Крым – это русская автономия». Парламент Крыма призывает просить защиты у 
России // Экономические известия // http://news. eizvestia.com/news_politics/full/417. 
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морської охорони Державної служби України… Російські медіа і 
проросійські ЗМІ у Криму називали їх «зеленими чоловічками» і 
«ввічливими людьми», що лише загострювало відчуття тривоги і 
розуміння, що відбувається не просто окупація півострова, а оку�
пація прихована, підла і без жодних правил, якщо взагалі доречно 
користуватися цим поняттям, коли йдеться про захоплення чужин�
цями твоєї землі222. 

Зваживши на багаторічний досвід роздмухування регіональних 
конфліктів у ситуації з Україною, доводять В. Смолій, С. Куль�
чицький та Л. Якубова, російські стратеги обрали принципово 
новий шлях. Прикриваючись риторикою про фашистський заколот 
у Києві, нелігітимність нової української влади та загрозу життю 
росіян, Кремль застосував пряме військове втручання, закамуф�
льоване під громадянську війну. Активна участь «російських доб�
ровольців» у їх численних версіях давно стала органічною складовою 
російського масового дискурсу і ментальності електорату, вихова�
ного на ідеях російського месіанства. Тож суспільство, за нечис�
ленними винятками, не відчуло жодного когнітивного дисонансу і 
радо сприйняло версію ЗМІ про «порятунок» співвітчизників223. 

 
 
 
 

4. Анеêсія Кримó Росією 
 
 
 
Ситуація, пов’язана з анексією Криму, стала «повною неспо�

діванкою» для більшості зарубіжних лідерів та аналітиків, не зану�
рених у внутрішній російський дискурс. Точкою неповернення у 
розвитку ситуації на півострові стало 27 лютого 2014 р. Офіційний 
Київ не визнав нелегітимну зміну влади у Сімферополі й Севас�
тополі. Однак наказ військам про застосування сили відносно сепа�
ратистів так і не був відданий, хоч серед частини українських 
військових на той час була думка, що силу все�таки було за�
стосовувати не лише можна, але й потрібно. Утім, керівники 
розуміли, що значна частина кримського населення була переважно 

—————— 
222 Семенченко М. Вірні і присязі і принципам // Катастрофа і тріумф. Історії укра-

їнських Героїв / За заг. ред. Л. Івшиної. – Вид. 2-ге. – К., 2016. – С. 8-9. 
223 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-

політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, 
перспективи. – С. 542. 
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проросійською. Що ж до України, то її заспокоювали західні 
партнери, які недооцінювали агресивні наміри Росії й сподівалися, 
що Москва лише здатна брязкати зброєю і скоро повернеться у 
політичне русло. У цій ситуації лишалося апелювати до міжнародної 
підтримки, зокрема, до факту підписання Будапештського меморан�
думу 1994 р.224 Увечері 2 березня А. Меркель заявила президенту 
Б. Обамі, що вона «не впевнена, чи зберігає Путін “зв’язок з 
реальністю”, оскільки він перебуває в іншому світі»225. 

Згадуваний вже бестселер М.Х. Вана Херпена «Війни Путіна» – це 
погляд на сучасні непрості реалії людини, яка педантично система�
тизує світ, оцінюючи ситуацію з позицій міжнародного права і 
шукає вихід з пануючого беззаконня. У передмові до українського 
видання (2016) про незасвоєні уроки минулого чітко сказано про те, 
що Захід – як Сполучені Штати, так і Європейський Союз – при�
пустилися грандіозних тактичних помилок, до того ж обрали 
неправильну стратегію. «Двадцять сьомого лютого 2014 року вій�
ськові підрозділи у формі, але без жодних розпізнавальних ознак, 
зайняли будинок уряду в кримському Сімферополі. Так почалася 
блискавична операція, котра закінчилася – після фальсифікації ре�
зультатів референдуму – приєднанням Криму до Російської Феде�
рації… Ці помилки матимуть серйозні довготермінові наслідки для 
майбутнього Європи». Ця унікальна постмодерністська зона миру і 
спокою під назвою Євросоюз мала й інший бік. Британський 
дипломат Роберт Купер раніше зауважив, що «тривалий стан миру в 
Європі призвів до того, що ми втратили захисні механізми як 
фізичні, так і психологічні. Це одна з найбільших небезпек, котрі 
приносить постмодернізм»226. 

28 лютого о 22.00 за центральноєвропейським часом розпочала 
своє екстрене засідання Рада Безпеки ООН у Нью�Йорку. У зустрічі 
взяли участь постпреди 15 країн�членів Ради та постійний пред�
ставник України Ю. Сергеєв. На питання журналістів агентства АР 
посол відповів: «Те, що відбувається, жахливо. Військова присут�
ність у Криму має привернути увагу світової спільноти, оскільки це 
виклик безпеці та миру в регіоні, а також виклик територіальній 
цілісності України». Сильну позицію на підтримку Україні на цьому 
засіданні Радбезу ООН продемонструвала представник США Са�
манта Пауер: «Ми закликали всі держави поважати суверенітет 
України… Важливо якнайшвидше направити місію, оскільки спо�

—————— 
224 Головко В. Аннексия Крыма. – С. 51-57. 
225 Меркель усомнилась в адекватности Путина // http://lb.ua.news. 
226 Херпен М.Х. Ван. Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна: незасвоєні уроки мину-

лого. – С. 4-6. 
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стерігається ескалація кризи. Мета цієї місії – збереження терито�
ріальної цілісності, єдності та суверенітету України». Пізно ввечері, о 
23.30 у прямому ефірі CNN виступив Барак Обама, зробивши спе�
ціальну заяву про ситуацію в Україні у зв’язку із захопленням 
російськими військами ключових стратегічних об’єктів інфра�
структури на півострові, та застеріг Росію, що за все «доведеться 
платити». 

Український політичний експерт Тарас Березовець вважав  
1 березня найчорнішим днем в історії операції «Анексія». Він ли�
шиться днем, коли Російська Федерація ухвалила перший юридич�
ний документ, яким регламентувалося введення її Збройних Сил на 
територію України. «З погляду міжнародного права це не просто 
агресивний крок – по суті, це оголошення війни. Щоправда, без 
офіційного про неї повідомлення. Саме 1 березня можна вважати 
початком «гібридної війни» проти України, коли з’явився перший 
офіційний (!) юридичний документ, яким Росія де�факто визнала 
себе країною�агресором. Доведення цього факту де�юре залиша�
ється справою найближчого майбутнього»227. Тоді ж, 1 березня, 
розглянуто звернення Президента РФ про його згоду на вико�
ристання Збройних Сил на території України до нормалізації сус�
пільно�політичної обстановки в цій країні. Держсекретар США 
Дж. Керрі в телеінтерв’ю заявив, що Росія поводиться як країна  
ХІХ ст., здійснюючи «неймовірний акт агресії». 3 березня на сайті 
Білого Дому було опубліковано повідомлення про те, що всі країни 
«Великої сімки» призупинили свою участь у підготовці саміту G8228. 

На конференції 4 березня Путін заявив: «Ми бачимо розгул 
неонацистів, націоналістів, антисемітів» і, отже, «ми залишаємо за 
собою право використовувати всі наявні в нас засоби для захисту 
громадян і вважаємо це цілком легітимним»229. 6 березня кримські 
сепаратисти вирішили просити приєднати Крим до Росії, і 78 з 80 
кримських депутатів на 16 березня оголосили загальнокримський 
референдум230. 

Застосовані новою київською владою засоби протидії сепара�
тизму в Криму виявилися також неефективними. На питання «чому» 
частково дають відповідь розсекречені матеріали засідання Ради 
безпеки і оборони від 28 лютого 2014 р. Погрози Путіна щодо того, 
що на загибель в Криму одного росіянина РФ буде жорстко від�
повідати, були сприйняті буквально, і поставлене О. Турчиновим на 

—————— 
227 Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки «гібридної війни». – С. 113-116. 
228 Ткаченко В. Росія: ідентичність агресора. – С. 88. 
229 Там само. – С. 186. 
230 Там само. – С. 207. 
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голосування РНБО рішення про оголошення в країні воєнного стану 
не набрало жодного голосу, крім його власного. Найрішучіше ви�
словилася проти опору агресору лідер «Батьківщини» Ю. Тимошенко: 
«Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не пови�
нен підняти зброю, бо це означатиме програш. Ніякого воєнного 
стану і активізації наших військ! Ми повинні стати самою мирною 
нацією на планеті, просто вести себе як голуби миру»231.  

Водночас весь цей арсенал неправди без тіні сорому викорис�
товувала корумпована влада України задля перекладання відпові�
дальності за здачу Криму на військових («у нас не було армії», «усі нас 
зрадили», «ми були знекровлені»). До речі, у розпорядженні в.о. Пре�
зидента й верховного головнокомандуючого О. Турчинова для відсічі 
агресору в Криму було мінімум 18 днів, 432 години після 16 березня 
могли змінити перебіг історії і врятувати мир. Контр�адмірал  
Д. Березовський був, фактично, єдиним, хто відкрито перейшов на 
бік РФ у перші дні вторгнення – 2 березня, наступного після 
власного призначення. О 16.32 він по мобільному телефону дав 
команду «Бойова готовність постійно». Це і був показник підтримки 
позиції силового віце�прем’єра Віталія Яреми, який озвучив позицію 
української сторони – «ми не хочемо війни, але добровільно ми 
звідти теж не підемо»232. 

Що ж сталося напередодні 6 березня, коли змусило Кремль різко 
поміняти дати референдуму? Спочатку референдум планували на  
25 травня, потім його двічі переносили – на 30 і 16 березня. 
Ігноруючи всі регламентні процедури, ВР АРК призначила новим 
прем’єр�міністром С. Аксьонова, а коли це рішення було опротесто�
ване в.о. Президента України О. Турчиновим, Аксьонов заявив про 
невизнання київської влади і в черговий раз звернувся по допомогу 
до Москви. На півострів були уведені російські війська, які й забез�
печили видимість проведення березневого «референдуму». Явно 
сфальсифіковані його результати і стали формальною підставою 
сецесії та анексії регіону. 

Попри те, що закону про місцеві референдуми в Україні немає, 
т.зв. референдум у березні таки відбувся, причому перше питання 
було скориговане гранично відверто: «Ви за возз’єднання Криму з 
Росією на правах суб’єкта Російської Федерації?». 14 березня Консти�
туційний суд України визнав т.зв. референдум неконституційним; 
його результати не визнала абсолютна більшість країн світу. 
Наступного дня ВР України ухвалила рішення про розпуск крим�
ського парламенту. 

—————— 
231 Как Украина теряла Крым // События недели: итоги и факты. – 2016. – 1 марта. 
232 Самар В. Знову весна – і старі шори // Дзеркало тижня. – 2017. – 11-17 березня. 
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Скориставшись прецедентом Косова (у 2010 р. Міжнародний суд 
не побачив в односторонньому проголошенні його незалежності від 
Сербії порушення норм міжнародного права), владні структури РФ 
оперативно визнали легітимність кримського референдуму й прого�
лошення Криму незалежною суверенною державою. Вони пішли й 
значно далі, підписавши з невизначеною «республікою» договір про 
прийняття її до складу РФ та заявивши про утворення у складі РФ 
нових суб’єктів – Республіки Крим та міста федерального значення 
Севастополя. Ані Україна, ані світ не визнали ці акти законними, 
але між Кримом та Херсонською областю з’явився державний кор�
дон. Так Кремлю фактично без єдиного пострілу вдалося реалізувати 
свій план «повернення» Криму в лоно РФ. А кримський сепаратизм 
став чинником порушення геополітичної рівноваги у світі і сер�
йозною загрозою для міжнародної безпеки в південноєвропейському 
регіоні. 

Не можна не бачити того, що статус автономії чималою мірою 
сприяв блискавичному переходу Криму під юрисдикцію Російської 
Федерації. Багато в чому специфічна модель адміністративно�тери�
торіальної автономії зробила її своєрідною формою регіонального 
самоврядування, що дало змогу мінімізувати політичний вплив 
етнічних факторів. Кримські татари, хоч і виступали постійно проти 
суто територіального статусу автономії, не могли не розуміти не�
реалістичності своїх вимог щодо утворення на півострові кримсько�
татарської державності, і тому обмежувалися деклараціями. Що ж 
до офіційного Києва, то цілеспрямовану діяльність щодо налагод�
ження продуктивної співпраці росіян, українців і кримських татар 
він фактично підмінив «роботою» на пониження статусу автономії. 
Однак ані ліквідація інституту президентства на півострові, ані 
заходи щодо перепідпорядкування Києву структур виконавчої влади 
значного ефекту не дали. 

Наявність власного парламенту й урядових структур, одно�
канального бюджету, відповідної інфраструктури полегшили місце�
вим сепаратистам завдання ізоляції півострова у вирішальний 
момент розгубленості й недієздатності київської влади. Швидко й 
організовано провівши (чи імітувавши) якусь подобу референдуму, 
вона певною мірою легітимізувала проголошення незалежності 
Криму, що відкрило шлях до його анексії Російською Федерацією. 

Отже, втрату Україною Криму слід розглядати не лише у 
контексті експансіоністської політики Російської Федерації, але й з 
врахуванням того стану напруги, який був зумовлений самим 
фактом існування на півострові адміністративної територіальної 
автономії з доволі невизначеним статусом. Як довів Є. Марчук, сам 
по собі Путін лише на верхівці допускає експромти. Ознаки стра�
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тегічного плану спецоперації проявилися ще до анексії Криму, коли 
РФ почала серію широкомасштабних військових навчань біля 
наших кордонів. Перша фаза кримської операції Росії майже пов�
ністю повторила таку ж операцію по Криму у 1992–1994 рр. 
Підключився й Чорноморський флот, з своїми ЗМІ – радіо, ТВ, 
газетами233. 

Створена в Криму своєрідна форма регіонального самовряду�
вання з власним парламентом і урядом, що мав подвійне підпоряд�
кування, наявність на півострові вертикалі органів кримськота�
тарського національного самоврядування на чолі з Курултаєм та 
Меджлісом, невизначений статус Севастополя з паралельним існу�
ванням у його складі цілого ряду територіальних одиниць із влас�
ними органами місцевого самоврядування – все це робило управ�
лінські структури лише обмежено дієздатними. Зрештою на пів�
острові сформувалася типова модель регіонального сепаратизму 
(формула М. Степика), побудована як на кланових економічних 
інтересах, так і на політичних амбіціях місцевих еліт. 

Сказаним почасти пояснюється той факт, що Росії вдалося 
розрубати «кримський вузол» напрочуд швидко і без застосування 
зброї. Але не можна не бачити й тієї потужної негативної енергії, яку 
вивільнила порівняна легкість розв’язання складних територіаль�
них проблем шляхом «фейкових» референдумів. Ця уявна легкість 
створила феномен депривації – розходження між завищеними очіку�
ваннями і реальними можливостями. Сепаратистські настрої швид�
ко поширилися на східні регіони України, хоч очевидно, що 
можливості реалізації там кримського сценарію з самого початку 
були примарними. Невдовзі стало ясно, що вже саме по собі 
«розповзання» сепаратизму здатне створити багато проблем як для 
України, так і для РФ. 

Військово�політична спецоперація РФ в Криму виявилася блис�
кавичною в часі, що само по собі є свідченням її спланованості 
задовго перед анексією. Практично вона тривала 3 тижні – з  
1 березня, коли Рада Федерації РФ дала згоду на використання 
збройних сил поза межами країни, по 21 березня. За цей час були 
блоковані українські військові частини, флот, транспортна інфра�
структура, проведено псевдореферендум, проголошено акт про неза�
лежність Криму, ухвалено рішення про його входження до складу 
РФ. Зруйнувавши вибудовувану упродовж понад двох десятиліть 
фікцію «стратегічного партнерства» РФ і України, кримські події 
стали вододілом, за яким їхні відносини увійшли у стадію збройного 
протистояння, неоголошеної війни. 20 березня 2014 р. ВР України 

—————— 
233 Марчук Є. На шляху до НАТО. – К.–Париж–Дакар, 2016. – С. 416-418. 
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ухвалила декларацію «Про боротьбу за звільнення України», в якій 
анексія Криму була представлена як завдання, від якого Україна ні 
за яких умов не відступить. 13 квітня набув чинності закон «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тим�
часово окупованій території України», в якому щодо Криму було 
вжито термін «агресія» й «окупація».  

Російській Федерації вдалося оволодіти Кримом «без єдиного 
пострілу» завдяки потужній (хоч і не завжди відчутно озвучуваній) 
підтримці з боку місцевих бізнесових кіл. На фоні хронічної неуваги 
офіційного Києва до проблем Криму російські інфраструктурні 
проекти й ініціативи в освітній сфері сприймалися як вияв «братньої 
допомоги». Російська пропаганда доволі спритно обіграла ідею 
«повернення після 60�річного розставання», і більшість місцевих 
мешканців підтримала ідею «Кримнашу». Свою роль відіграли й 
додаткові економічні вливання: пенсії, приміром, істотно зросли, і 
хоча ріст цін спостерігався протягом усього часу умовної належності 
Криму щодо РФ, споживча спроможність мешканців лишилася 
задовільною. 

Захоплення Росією Криму було типовим актом агресії – попри 
постійні запевнення російських політиків у тому, що «возз’єднання» 
відбулося «без єдиного пострілу». Ст. 1 документа, що має назву 
«Визначення агресії» (затвердженого резолюцією Генеральної Асамб�
леї ООН від 14 грудня 1974 р.), фіксує акт агресії як спрямований 
проти суверенітету, територіальної недоторканності або політичної 
незалежності іншої держави, незалежно від оголошення війни, на 
підставі будь�якої воєнної окупації, бомбардувань, блокади портів 
або берегів, нападу на сухопутні, морські чи повітряні сили іншої 
держави, тощо. А у ст. 5 цього ж документа зазначається, що будь�
які територіальні набуття чи особлива вигода, отримані в результаті 
агресії, не є і не можуть бути визнані законними. Агресивна війна є 
злочином проти міжнародного миру і передбачає міжнародну 
відповідальність234. 

Існують різні точки зору щодо датування початку українсько�
російської війни. Колишній радник російського президента А. Ілла�
ріонов вважає, що датою початку війни слід вважати 20 лютого  
2014 р., оскільки саме ця дата викарбувана на медалі «За повер�
нення Криму». Точну дату початку російської агресії, ймовірно, слід 
вважати 27 лютого 2014 р., коли підрозділи спецназу Головного 
розвідувального управління Генштабу та 45�го окремого повітряно�

—————— 
234 Определение агрессии, утверждено резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ас-

самблеи от 14 декабря 1974 года // http://www.un.org/ru/documents/deel_conv/conventions/ 
agression.shtml. 
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десантного полку збройних сил РФ захопили приміщення Верховної 
Ради та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, а військові 
частини кримського угруповання Збройних сил України стали 
об’єктом провокаційних нападів із дислокованих на півострові 
російських військових баз. 27 лютого озброєні люди без знаків 
розрізнення захопили й блокували Верховну Раду Криму та інші 
адміністративні будівлі, аеропорти в Сімферополі та Севастополі, 
установи зв’язку, засоби масової інформації тощо.  

Відлік прямої анексії Криму варто вести від подій у Севастополі 
20 лютого 2014 р. Під час мітингу на площі Нахімова «народним 
мером» було обрано Олексія Чалого. Севастопольська ОДА, яку на 
той час очолював Володимир Яцуба, віддала мітингарям ключі від 
міста235. Точкою неповернення вважається 27 лютого, коли російські 
військові без розпізнавальних знаків заблокували будинок парла�
менту та Ради Міністрів у Сімферополі. На інспірованому ними 
засіданні депутатів автономії відбулася зміна керівника уряду – ним 
став очільник партії «Русское единство» С. Аксьонов. Наступного дня 
була захоплена Кримська державна телерадіокомпанія, заблоковані 
транспортні комунікації між континентальною Україною й півост�
ровом. Київських високопосадовців, які прийшли на владний Олімп 
на хвилі «революції гідності», сепаратисти залякували, заявивши, 
що в разі їхньої спроби прибути в Крим їхні літаки збиватимуть. Як 
свідчив Головнокомандувач Збройних Сил В. Муженко, Крим став 
своєрідним лакмусовим папірцем. «Усе ж таки, хоч як це прикро 
визнавати, 70% військових були дезорієнтовані й залишилися в 
Криму на боці окупанта. Це хіба не тест на гідність?»236 

У процесі обговорення політичної ситуації у країні щодо крим�
ського парламенту відверто лунали голоси із засудженням «праг�
нення до влади груп націонал�фашистського гатунку». Глава крим�
ського парламенту В. Константинов не виключав відокремлення 
Криму від України у випадку загострення ситуації. Він у черговий 
раз озвучив кліше кремлівських пропагандистів про «Крим як 
подарунок Хрущова», про «держпереворот у Києві», про те, що 
«Україна не чує Крим» і про «утиски російськомовних у Криму».  
У його баченні «країна занурилася у хаос і беззаконня. Настав 
момент, коли ми з вами можемо виправити ту несправедливість, яка 
була допущена 60 років тому, і – повернути Крим туди, де йому 
належить бути – до складу Держави Російської»237. На офіційне 

—————— 
235 Торба В., Кривцун Д. «Захоплення Криму не було спонтанним» // День. – 2016. – 

23 лютого. 
236 Торба В. Армія. Війна. Екзамен //День. – 2017. – 10-11 березня. 
237 Березовець Т. Анексія: острів Крим. – С. 257-258. 
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звернення кримських парламентарів за допомогою до РФ остання 
підтримала заяву щодо сепаратизації півострова. Лідер партії 
«Справедлива Росія» запропонував надавати громадянство РФ у 
спрощеній формі усім українцям, які висловлять таке бажання. 
Водночас Росія відкликала з Києва свого посла.  

У відповідь на численні протести української влади нелегі�
тимний прем’єр�міністр Криму заявив, що влада Криму не визнає 
центральної влади та її рішень, і вкотре звернувся по допомогу до 
РФ. На підставі ухвали Ради Федерації про допустимість уведення 
російських військ на територію України з початку березня роз�
почалося фактичне захоплення території півострова. 17 березня ВР 
АРК проголосила Крим незалежною суверенною державою – Рес�
публікою Крим –  і звернулася до Росії з пропозицією прийняти нове 
державне утворення до свого складу. Влада РФ відреагувала на ці 
звернення блискавично. Уже 18 березня було підписано угоду між 
РФ та Республікою Крим про прийняття в Російську Федерацію РК і 
утворення у складі РФ нових суб’єктів. Почалися безпрецедентні за 
масштабами урочистості, які мали на меті легітимацію цієї угоди.  

В російському інформаційному просторі події, пов’язані з анек�
сією Криму, подаються, за оцінкою В. Ткаченка, «з нальотом лука�
вості, державно�бюрократичного егоїзму, грубої засмальцьованої 
пропаганди і моральної дволикості… Громадськості стали нав’язу�
вати думку, що Росія зовсім не анексує, не захоплює чужі території, 
а просто повертає свої споконвічні землі, відновлюючи тим самим 
свою традиційну роль великої держави». Зрештою анексію Криму 
підтримало 80% росіян. 

Весна 2014 р. внесла в імперську й національну риторику РФ 
новий нюанс. До цього часу поняття «співвітчизники» і «русский 
мир» були розведені – перше обґрунтовувалося юридичними нор�
мами, друге існувало як феномен свідомісної сфери. Після анексії 
Криму ці два поняття фактично злилися воєдино в ідеологію 
реваншу і долання «розділеності російської нації». У зверненні 
В. Путіна від 18 березня 2014 р. чи не вперше пролунала теза про 
російський народ як один з найбільш розділених народів у світі. 
«Возз’єднанням» Криму з Росією у путінській інтерпретації відкри�
вався шлях не лише для долання цієї ситуації, але й для припинення 
західної політики стримування Росії238. 

Чим пояснити, що така велика кількість людей у Росії побачила у 
анексії Криму «відновлення історичної справедливості»? Якоюсь 
мірою на цей феномен здатне пролити світло міркування російської 
дослідниці О. Гончарової: «У російській національній самосвідомості 

—————— 
238 Ткаченко В. Росія: ідентичність агресора. – С. 123-141, 154. 
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Крим віддавна став одним з найпопулярніших етнокультурних 
символів. Такі символи мають міфо�легендарний характер і не по�
требують «обґрунтування справжності їхнього буття». Український 
кримознавець Б. Короленко з цього приводу зауважує: відомий 
«кримський» виступ Путіна у Кремлі 18 березня 2014 р. супрово�
дився бурхливими оплесками присутніх саме тому, що президент 
вміло оперував зрозумілими для російського менталітету етнокуль�
турними символами та міфами239. 

Спекуляції на гаслах національного самовизначення – ще один 
пропагандистський прийом, використовуваний російським істеб�
лішментом у «кримському контексті». До них, зокрема, вдався 
міністр закордонних справ РФ С. Лавров на конференції з безпеки у 
Мюнхені (лютий 2015 р.). Його заяву про те, що в Криму нібито 
відбулася реалізація передбаченого Статутом ООН права націй на 
самовизначення присутні зустріли дружнім сміхом. Адже з вуст 
дипломата найвищого рангу прозвучала пікантна новина про якусь 
кримську націю. Ображений Лавров змінив тон, заявивши про 
«самовизначення народу», і зрештою визнав: «Можна, звичайно, над 
цим сміятися… Сміх теж, кажуть, продовжує життя»240. 

Вітчизняні історики (С. Віднянський, А. Мартинов) оцінюють 
невизнаний світовим співтовариством т.зв. «референдум» 16 бе�
резня 2014 р. як символ своєрідного когнітивного дисонансу; адже 
кримчани вирішили приєднатися в такий спосіб до країни, в якій 
референдуми конституційно заборонені. Анексія Криму фактично 
означала грубе порушення Росією умов договору про дружбу з 
Україною 1997 р. та відмову РФ від стратегічного партнерства з 
нашою країною. «Коли Крим відокремився від України, Україна 
відокремилася від Росії й де�факто завершила пострадянський 
період своєї історії. Однак це не значить, що проблематика статусу 
окупованого півострова залишилася в минулому. Це питання – 
відкрита рана для українсько�російських відносин, воно ставить під 
сумнів можливість не лише стратегічного, але й будь�якого дво�
стороннього співробітництва»241. А проте, як вважають автори книги 
«25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави», 
після березня 2014 р. у Києва так і не з’явилося чіткої стратегії на 
кримському напрямі242. 

Не меншу загрозу становить окупований Крим для світової без�
пеки. Стратегія РФ у питанні Криму полягає у тому, щоб ліквідувати 
—————— 

239 Короленко Б. Імперський/неоімперський дискурс Криму: історія та пам’ять у 
контексті глобальних викликів // Крим від античності до сьогодення. – С. 645-653. 

240 Ткаченко В. Росія: ідентичність агресора. – С. 178. 
241 Крим: шлях крізь віки. – С. 398. 
242 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. – С. 631. 
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перспективні проекти розвитку й видобутку газу у Чорному морі, 
витіснити звідти міжнародні компанії, які є конкурентами росій�
ських, позбавити Україну доступу до основної частини шельфових 
родовищ, створити умови для корекції маршруту трансчорномор�
ського газопроводу. Як вважає екс�очільник СБУ І. Смешко, в такий 
спосіб Росія блокує стратегію Заходу щодо подальшого розширення 
в рамках євроатлантичної цивілізації. Керівник представництва 
Фонду Конрада Аденауера в Україні Габріела Бауманн вважає, що 
Росія не зацікавлена у врегулюванні конфлікту на сході України і 
нормалізації ситуації в Криму, бо намагається розколоти ЄС, дис�
кредитувати політику Ангели Меркель, а в Україні реалізувати 
сценарій, випробуваний у Південній Осетії, Абхазії і Придністров’ї243. 

Так чи інакше, Україна дістала в факті входження Криму до 
складу РФ перший випадок переростання сепаратизму в іреден�
тизм. Попри те, що ані Україна, ані світове співтовариство це 
входження не визнають, з цією проблемою їм доведеться, ймовірно, 
жити ще досить довго. Київ міг лише формально законодавчо від�
реагувати на ситуацію, яка виникла. Зокрема, щодо окупованого 
Криму був запроваджений режим «вільної економічної зони».  
У серпні 2014 р. Верховна Рада прийняла відповідний закон, що на 
період до деокупації півострова був звільнений від податків, про 
право на виплати іпотечних кредитів місцевим банкам тощо244. 

Наступ на громадянські свободи почався відразу після окупації і 
набув форми своєрідного виклику українській та кримськотатар�
ській спільноті півострова. За звинуваченнями в екстремізмі про�
водилися масові обшуки, заборонялися громадські організації й ЗМІ, 
запідозрені у нелояльності до російської влади, закривалися укра�
їнські школи і класи. Під час організованих у вересні 2014 р. 
фейкових «виборів» до «Державної ради РК» потрапили лише пред�
ставники кримського відділення партії «Единая Россия» та Лібе�
рально�демократичної партії Росії. Ані Україна, ані світова спіль�
нота результати цих «виборів» не визнали. 

За ширмою «націоналізації» нова влада швидко провела переділ 
власності: з 480 «націоналізованих об’єктів 230 становили державну 
власність України. Попри таке величезне вливання ресурсів в еко�
номіку РФ, ситуація на півострові стрімко погіршувалася внаслідок 
розриву традиційних господарських зв’язків з Україною, а також 
санкцій Заходу. Надзвичайно гострі проблеми з енерго� та водо�
постачанням, фактична втрата рекреаційного потенціалу, спротив 
кримськотатарської спільноти змусили російський уряд не лише 

—————— 
243 Кривцун Д. Окупація Криму як світова загроза // День. – 2016. – 18-19 березня. 
244 Головко В. Аннексия Крыма. – С. 78. 



Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України 242 

відмовитися від виконання широко розрекламованої програми 
соціально�економічного розвитку Криму й Севастополя до 2020 р., 
але й ліквідувати (липень 2016 р.) «Кримський федеральний округ», 
включивши півострів до складу Південного федерального округу РФ. 

Нині в Криму Росія посилено реалізує стратегію мілітаризації 
півострова, розміщуючи на ньому переважно нові військові кон�
тингенти; «інтегрантів», як презирливо іменують в РФ колишніх 
українських військовослужбовців, практично вже переведено у 
далекі від Криму регіони. За деякими непрямими даними, кількість 
російських військових у Криму разом з Чорноморським флотом і 
частинами військово�повітряних і військово�космічних сил станом 
на весну 2016 р., перевищила 100 тис. осіб. Офіцери перевозять у 
Крим і свої сім’ї, що створює напругу з робочими місцями, особливо 
з місцями в школах і дитячих садках. 

Другий напрямок русифікації Криму – завезення на півострів 
чиновників і фахівців з Росії. Фактично ними вже заповнені всі 
посади керівників підприємств і організацій. Таких переселенців в 
Криму теж вже близько 100 тисяч. За прогнозом «спікера держради» 
Криму В. Константинова, за рахунок міграцій населення півострова 
за 10 років подвоїться. Показово, що приїжджих місцева влада 
намагається представити як «біженців з України». Випускників 
кримських вузів посилено агітують виїжджати на навчання до 
російських вузів; повернення у Крим після такого навчання стає 
практично нереальним245. 

Більш конкретну відповідь на питання ціни фактичної окупації 
Криму Російською Федерацією шукає економічний експерт Юрій 
Смілянський. Перший випадок захоплення території у Європі з часу 
Другої світової війни становить, на його думку, серйозну загрозу для 
світового порядку. На що розраховувати і що в підсумку дістали 
кримчани, які фактично підтримали агресора? Правовий лібералізм 
в Криму їх влаштовував, не влаштовували якість влади і якість 
життя. У підсумку вони не дочекалися поліпшення ані якості влади, 
ані якості життя, а правовий лібералізм втратили. У свідомості 
частини населення на цій основі відбулося серйозне проукраїнське 
зрушення («за України жилося краще»). Але й сподіватися на те, що 
ці люди стануть найближчим часом політичними українцями, не 
доводиться.  

Що ж реально відбулося за два роки окупації на півострові, який 
вступив у фазу колонізації захопленої території? Здав свої позиції 
військово�промисловий комплекс: потенційних інвесторів підпри�
ємства Криму не зацікавили, бо технологічно вони лишилися на 

—————— 
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рівні 80–90�х рр. Місцеві олігархи відповідно до Закону «Про ство�
рення вільної економічної зони «Крим» дістали можливість пере�
реєструвати свої підприємства як резидентів РФ. Дезорганізацію в 
економіці створило те, що під режим т.зв. «націоналізації» підпали 
порти, аеропорти, об’єкти водопостачання й енергетики, залізниця, 
елеватори, виноробні та аграрні підприємства, близько 200 сана�
торіїв. Що ж до жителів Криму, які побажали лишитися гро�
мадянами України, то їх розглядають як нелояльних щодо режиму 
осіб. Кількість працівників спецслужб на душу населення у Криму 
утричі вища, ніж в інших частинах Росії. Посиленому тиску під�
даються кримські татари, члени релігійних громад УПЦ Київського 
патріархату, греко�католики. Викорінюється будь�яке нагадування 
про Україну, аж до спаленння у школах українських книг. 

Одна з ознак колонізації – заміна населення. Лише в Севас�
тополь станом на осінь 2015 р. з материкової Росії було переселено 
майже 25 тис. чол. Військове угруповування, яке мають на меті 
розмістити в Криму окупанти, становитиме приблизно 100�120 тис. 
військовослужбовців. Уже сьогодні Крим перетворено на реабілі�
таційний центр для тих, хто воює у східних областях України. 
Пріоритетний розвиток території півострова як військової бази 
створює загрозу безпеці усього чорноморського регіону. На якість 
життя в Криму суттєво впливають високий ступінь залежності від 
поставок з материкової Росії, транспортні й енергетичні негаразди, 
стрімке зростання цін тощо246. 

З’ясовуючи причини того, чому Росії вдалося так швидко і майже 
без опору заволодіти Кримом, С. Єкельчик не схильний зводити їх до 
наявності на півострові російської етнічної більшості. У Криму 
місцева ідентичність має символічний зв’язок із імперським мину�
лим. Кілька поколінь журналістів та шкільних учителів підтри�
мували образ Севастополя як «міста славного російського флоту», що 
його успішно обороняли і під час Кримської війни, і під час Другої 
світової. Політична мобілізація навколо сепаратистських санти�
ментів і гасел «повернення до Росії» стала, на його погляд, ре�
зультатом кількох взаємопов’язаних чинників. По�перше, українські 
уряди часів незалежності мало що могли запропонувати Криму. 
Київ на півострові асоціювали з корупцією, неефективністю влади, 
низьким рівнем життя. Водночас російськомовне населення Криму 
мало ідеалізоване уявлення про Росію. Російський флот багато в 
чому підтримував місцеву економіку, завдяки туристам з Росії 
трималися на плаву кримські курорти. По�друге, створюваний міс�

—————— 
246 Смілянський Ю. Крим: тенденції, соціально-економічна обстановка, наслідки // 

Дзеркало тижня. – 2016. – 12 березня. 



Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України 244 

цевим телебаченням образ Росії підживлював ностальгію за Ра�
дянським Союзом, завдяки чому компартія протрималася при владі 
в Криму ще десяток років після розвалу СРСР. Але навіть за цих умов 
за приєднання до Росії у 2013 р. висловлювалося від 25 до 40% 
респондентів247. 

Лише після втечі Януковича з Києва кримські еліти зрозуміли, 
що їм є що втрачати. У хід пішли пропагандистські штампи про 
київську «неонацистську хунту», яка, мовляв, ставить під загрозу 
кримську російську культуру. А далі почалося захоплення аеропорту 
й адміністративних будівель, блокування українських військових 
частин. Головну роль у цих операціях відігравали представники 
регулярної армії Росії, хоч Путін заперечував їхню участь аж до 
середини квітня. 

Упродовж двох років анексії, як констатувало МЗС України, 
Кремль перетворив Крим «на зону утисків, залякувань і пере�
слідувань, масових порушень фундаментальних прав і свобод». 
Заборона Меджлісу рішенням т.зв. Верховного суду Республіки 
Крим від 26 квітня 2016 р. (як, мовляв, «екстремістської організації») 
була визнана «законною» Верховним Судом РФ у вересні того ж року.  
У ході цього засідання російський прокурор заявив, що головна 
провина Меджлісу – невизнання переходу Кримського півострова 
під юрисдикцію Російської Федерації і намагання повернути його до 
складу України. В Україні цей неправовий акт був оцінений як 
«реанімація сталінізму»248. 

У російських матеріалах «слідства» Меджліс іменували «громад�
ським об’єднанням», хоч насправді він таким не є: це представ�
ницький орган, інститут національного самоврядування кримських 
татар, сформований загальними виборами у цій етнічній спільноті. 
Членами меджлісів різних рівнів є майже три тисячі місцевих крим�
ських татар. Тепер усім їм загрожує можливе ув’язнення на 10 років 
за «діяльність в екстремістському об’єднанні». Охарактеризувавши 
рішення т.зв. Верховного Суду РК як «системне й цілеспрямоване 
переслідування кримських татар» і політично вмотивовану дію, 
спрямовану на їх залякування, Європарламент у резолюції від  
12 травня 2016 р. різко засудив його і наполягав на негайному його 
скасуванні249. 

Утисків у Криму зазнають не лише кримські татари. 1 січня  
2015 р. в Криму припинили роботу всі українські вузи. На місці 

—————— 
247 Єкельчик С. Чому Донбас? Чому Крим? // http://www.historians.in.ua. 
248 Карпенко Л. Крим: реанімація сталінізму // День. – 2016. – 19 квітня. 
249 Тищенко Ю., Горобчишина С. Заборона Меджлісу: «екстремістські джокери» РФ // 

День. – 2016. – 11 жовтня. 



Розділ 2. Крим на цивілізаційному перехресті 245 

ліквідованих Таврійського національного університету, аграрного, 
медичного, економічного університетів та ряду наукових академіч�
них центрів з’явився т.зв. Кримський федеральний університет. 
Таврійський національний університет знайшов прихисток у Києві. 
У 2014–2015 навчальному році 15 тисяч українських студентів 
виїхали вчитися на материк250. 

Як констатує кримчанка В. Самар, захоплення гібридною грою 
Путіна, яка дозволяє підмінити сенси й ролі, обернулося тим, що 
гібридними стали багато процесів в Україні та в її зовнішніх від�
носинах. Гібридним, на її думку, є статус Криму, який за законо�
давством у нас є одночасно і окупованою територією, і «вільною 
економічною зоною», де проживають повноправні громадяни Украї�
ни, але зі статусом нерезидентів. Така політика діє на користь 
окупаційній владі, яка посилено витискає «шкідливе населення» із 
захопленої території251.  

«Кримський уряд» проводив націоналізацію у ручному режимі. 
Насамперед було націоналізоване майно української держави – 
оборонні підприємства, порти, енергокомпанії, нерухомість. Феде�
ральна цільова програма «Соціально�економічний розвиток рес�
публіки Крим і м. Севастополя до 2020 р.» передбачала загальну 
суму фінансування понад 700 млрд. руб. Однак у червні 2015 р. 
асигнування на капітальне будівництво було скорочене до  
90,4 млрд. руб.252 Як дотепно свідчив В. Головко, менш ніж за 
півтора року Крим з «діаманту у короні нової Російської імперії» 
перетворився на «дідівську» валізу без ручки – нести не зручно, але 
викинути ідеологія не дозволяє253. 

Варшавський саміт Північного альянсу (липень 2016 р.) зафік�
сував одностайну підтримку нашої країни. У спільній Заяві комісії 
Україна�НАТО зазначено: «Ми закликаємо Росію скасувати неза�
конну і самопроголошену «анексію» Кримського півострова, яку ми 
не визнаємо і не будемо визнавати… Ми засуджуємо триваюче та 
широкомасштабне нарощування Росією своєї військової присут�
ності в Криму, а також стурбовані діями та заявленими планами 
щодо подальшого нарощування військового потенціалу в чорномор�
ському басейні, яке може мати подальші наслідки для стабільності  
в регіоні»254. 

—————— 
250 Прокопенко М. «Студенти з Криму знають: вони – діти України» // День. – 2016. – 

6 жовтня. 
251 Самар В. Сила дулі в кишені // Дзеркало тижня. – 2016. – 15 жовтня. 
252 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. – С. 626-629. 
253 Головко В. Аннексия Крыма. – С. 92-93. 
254 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. – С. 778. 



Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України 246 

Головна проблема Криму сьогодні – катастрофічний брак води. 
Через Північно�Кримський канал забезпечувалося 85% потреб 
Криму у прісній воді. Компенсувати такий обсяг тепер нічим. 
Особливо потерпає від безводдя Північний Крим, де внаслідок від�
сутності зрошення почалося активне засолення грунтів, яке ставить 
під знак запитання можливість ефективного господарювання у 
цьому регіоні. Звідси злива повідомлень у ЗМІ і про можливе 
переселення людей з цього регіону «в інші регіони Росії». Все це дуже 
нагадує нову депортацію під приводом порятунку населення від 
«гуманітарної катастрофи». Тривожною ознакою є запровадження в 
обіг терміна «корінні жителі Криму». Ними вважають тих, хто 
народився і прожив у Криму більшу частину життя. Природно, що 
під цю категорію підпадають в основному етнічні росіяни; серед 
кримських татар таких «корінних» лише 23%. Оскільки саме крим�
ські татари претендують на титул «корінного народу», що має право 
на самовизначення, такі новації неминуче загостюватимуть поля�
ризацію населення півострова255. 

Що ж до майбутнього Криму, то навіть неупереджені російські 
публіцисти визнають: абсолютно об’єктивною й невблаганною 
обставиною є той факт, що Крим як економічно успішний регіон 
може існувати лише в тісному взаємному зв’язку з континентальною 
Україною. Інакше сільське господарство там занепадає через брак 
води, і з тієї ж причини, а також через дефіцит електроенергії 
курортна галузь у Криму зараз може існувати лише на дотаційній 
основі. 2015 року не менш як 67% фінансування надходило до 
Криму з російського бюджету, а турпотік зменшився в чотири рази.  
І поки Крим буде у складі Росії рівень його дотаційності буде 
приблизно таким же, як у Дагестані, і без якихось надій на великі 
недержавні інвестиції256. 

Якщо ж говорити про «кримську стратегію» України, не можна не 
визнати: «Кримський вузол» простих проблем поки що не обіцяє. 
Обнадіює хіба що наявність кількох програм, які стосуються облаш�
тування й соціально�культурного розвитку колишніх депортованих, 
а також комплексних планів заходів з розвитку національних 
традицій і культур, удосконалення міжнаціональних відносин в АРК. 

Утім, як довів В. Ткаченко, є питання, які не підлягають ком�
промісному розв’язанню – це саме та червона риска, через яку не 
дано заходити нікому. Йдеться про територіальну цілісність країни, 
зокрема, щодо питання Криму. Вороже ставлення значної частини 
українців в Росії – це нове явище, викликане, насамперед, агре�
сивними діями Росії. І відповідальність за це лягає, передусім, на 
—————— 
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творців нової путінської ідеології, що стосується місця й ролі Росії у 
сучасному світі257. 

У травні 2017 р. фонд «Майдан закордонних справ» спільно з 
колегами фонду ім. К. Аденауера, Меджлісом кримськотатарського 
народу та фондом «Інститут чорноморських стратегічних дослід�
жень» провів конференцію на тему «Окупація Криму: підсумки, стан, 
прогнози». Під час обговорення зазначалося, що найбільшою проб�
лемою щодо повернення суверенітету над Кримом є відсутність в 
Україні чітко сформульованої політичної волі на вирішення цього 
завдання. За три роки окупації українська влада не створила кон�
цепції чи стратегії, і як результат – структури для його реалізації.  
28 липня 2016 р. статус окупованих Криму та Севастополя у складі 
Росії знижено – указом Путіна ліквідовано Кримський федеральний 
округ. Так звані «суб’єкти федерації» Республіка Крим і місто Севас�
тополь тепер включені до складу Південного федерального округу із 
центром у Ростові�на�Дону. Відбувається «зворотна» структурна 
перебудова економіки Криму і Севастополя, спрямована на прі�
оритетне відновлення підприємств та об’єктів військово�промисло�
вого комплексу, що збереглися з часів СРСР. Ідеології військового 
плацдарму підпорядковуються всі інші сфери життя в Криму – 
економіка, соціальна сфера, права людини, інформаційний простір, 
національна політика. «Створення великого міжвидового угрупову�
вання військ РФ в окупованому Криму змінило військово�стра�
тегічний баланс у Чорноморському регіоні та ситуацію в Чорно�
морсько�Середземноморському і Чорноморсько�Каспійському регіо�
нах на користь РФ». Росія створила і продовжує швидко просувати 
т.зв. «зону заборони доступу», тобто «захищену сферу», яку війська 
противника не в змозі потрапити без ризику зазнати неприйнятних 
збитків. Із кінця 2015 р. окупований Крим, разом з Новоросійськом, 
став одним із основних плацдармів Росії у сирійській війні. «В оку�
пованому Криму відбулася масова експропріація всієї державної 
власності України на території Криму, яку окупанти й колабора�
ціоністи цинічно назвали «націоналізацією»… Особливо «обтяжуюча 
обстановка» для окупантів у цьому сенсі – наявність на півострові 
кримськотатарського народу в усіх багатогранних аспектах його 
історії, проблем і перспективних національних цілей та завдань. 
Отже, загалом усе постійне населення Криму розглядається оку�
пантами як потенційно нелояльне». 

Упродовж усіх трьох років окупації послідовно скорочується 
кількість робочих місць у Криму і кількість працюючих підприємств. 
Офіційна окупаційна статистика стверджує, що в Криму втратили 

—————— 
257 Ткаченко В. Россия: беспутье агрессора. – К., 2016. – С. 209. 
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роботу понад 8 тис. осіб і ще близько 5 тис. працюють у режимі 
неповного робочого дня. Найбільшого удару зазнала сфера малого 
та середнього бізнесу. З працюючих до окупації 54 тис. приватних 
підприємств – юридичних осіб та 135 тис. приватних підприємств – 
фізичних осіб на березень 2016 р. лишилося 22 тис. приватних 
підприємств – юридичних осіб та 39,8 тис. приватних підприємств – 
фізичних осіб. За три роки стало зрозуміло, що освіти в її циві�
лізованому розумінні в окупованому Криму немає. Дитячий садок, 
школа, професійне училище, ВНЗ окупанти перетворили на інстру�
менти мілітаризації свідомості кримської молоді258. 

За останні роки в умовах критичного напруження сил наукові 
установи зробили майже неможливе – закрили найбільш кричущі 
лакуни історичного, політологічного та етнологічного знання, що 
зміцнило підвалини протистояння російській ідеологічній інвазії. 
Втім, про вирішення стратегічних суспільно�значущих проблем не 
йдеться. Для цього потрібні значні кошти, створення відповідного 
психологічного клімату, політична воля державного керівництва. 
Тим часом від того, на якому рівні будуть відпрацьовані завдання 
реінтеграції окупованих територій, розроблена дорожня карта на�
ціонального примирення і стратегія зміцнення міжнародних пози�
цій України, без перебільшення залежить майбутнє країни і нації259. 

Зрештою, Крим у баченні Т. Березовця, це біль кожного україн�
ця�патріота. «Цей час чітко розділив не просто мільйони українських 
громадян в оцінці російської агресії – і в Криму, і в Україні. 
Руйнувалися дружні зв’язки, розпадалися сім’ї, люди, які знали одне 
одного з дитинства, будували невидиму стіну нерозуміння, нена�
висті й зла. Першопричина цього – злочинний режим Кремля, який 
роками промивав свідомість мільйонів громадян Росії й України, 
переконуючи їх, що немає насправді ніякої окремої української 
мови, немає української нації, а є лише один «спільний народ, об’єд�
наний історичною пам’яттю й спільним минулим»… Повторюйте 
собі кожного дня ці слова. Україна – це Крим. І доводьте цей вислів 
щоденною працею, бо без справ віра завжди мертва. А віра – це те, 
що не можна зупинити навіть кулею»260. 

—————— 
258 Гучакова Т., Корбут О., Клименко А., Смелянський Ю. Крим: три роки окупації // 

Дзеркало тижня. – 2017. – 3 червня. 
259 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-

політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, 
перспективи. – С. 593. 

260 Березовець Т. Анексія: острів Крим. – С. 368-370. 
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 світлі збройного протистояння на Сході України проблема  
                 місця як інструмента самоідентифікації несподівано вияви� 
                 лася смисложиттєвою: лінія розмежування між підконтроль�
ними і непідконтрольними київській владі територіями стала водо�
ділом прихильності, принаймні декларованої, до «українськості» чи 
«русского мира». Визначатися з пріоритетами в територіальних 
ідентифікаціях значній частині населення Донбасу доводиться під 
гуркіт гармат, і ціна особистісного самовизначення доволі часто 
виявляється дуже високою, аж до втрати роботи, житла, кола 
спілкування. Для багатьох вибір місця майбутнього проживання в 
кінцевому рахунку виявився вибором не лише певної ідеології, але й 
нової «умовної батьківщини». Свідомість тих, хто виїхав, довго бен�
тежитиме проблема доцільності/недоцільності повернення.  

Зрозуміло, що у кожному конкретному випадку на цей «вторин�
ний» вибір впливає безліч обставин – від тривалості протистояння 
до раціональності/ірраціональності вітчизняної регіональної полі�
тики. Але чимало залежить і від тих «скреп», які іманентно закладені 
у свідомості індивіда чи групи. Часто повторюване гасло «Україна у 
нас одна» зовсім не означає, що саме належність до української 
громадянської нації лишається пріоритетною цінністю для всіх 
мешканців України. Показовими щодо цього можуть бути дані соціо�
логічного опитування, проведеного у травні–липні 2014 р. на Дон�
басі і в Галичині за підтримки Канадського інституту україно�
знавчих студій університету Альберти. Якщо в Галичині приблизно 
половина респондентів (49,7%) ідентифікувала себе насамперед за 
ознакою громадянства України, то в Донбасі – лише 28,1%. Тут 
пріоритетною виявилася регіональна ідентичність (35,8%), яка у 
Галичині була на другому місці (27,5%)1.  

Те, що Донбас є простором складних взаємопов’язаних соці�
альних процесів, які не завжди вписуються в інтерпретативні  
рамки існуючих нині національних парадигм, фіксує А. Киридон. 
Підвалини донецької ідентичності закладалися у 1930�х рр. у рам�
ках радянського модернізаційного проекту, однак її формування 

—————— 
1 Кононов І. Луганський синдром як масова аномічна реакція на розгортання гібрид-

ної війни // http://historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennia. 
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фактично припадало на 1960–1970�і роки. Саме тоді усталився 
образ Донбасу як вітрини соціалізму з побутовими символами 
«соціалістичного раю» – дешевою горілкою й ковбасою, достатньою 
кількістю робочих місць, швидким просуванням черги на житло. 
Привілейованість Донбасу виділяла його з�поміж інших регіонів.  
І коли після проголошення незалежності України постало питання 
про самовизначення регіонів, саме регіональна ідентичність запов�
нила вакуум ідентифікації з державою. А стрімке зростання міс�
цевих економічних еліт стимулювало образ «внутрішнього Іншого» – 
створювані політичними публіцистами образи прикордонних облас�
тей формували «турбулентні зони» у політичному ландшафті країни. 
На відміну від Галичини, де символічне середовище мало своїм 
головним акцентом етнічність, у Донбасі головним стрижнем соці�
альної структури стали соціально�економічні ієрархії. А населення 
Донбасу, яке звикло розглядати себе як особливу спільноту, роз�
ділилося на тих, хто схильний був визнавати її український ха�
рактер, і тих, хто розглядав її як російську2. 

До сказаного можна додати, що економічний проект Донбасу в 
радянські часи формувався з орієнтацією на індустріальні форми 
виробництва й клієнт�патрональні зразки суспільних відносин.  
У баченні соціолога І. Кононова, «для елітних груп соціальний про�
стір уявляється результатом домовленості між патронами клі�
єнтельних груп. Отже, в його основі передбачаються певні во�
люнтаристські рішення. Вони можуть змінюватися, а з ними – 
конфігурація простору клієнтел»3. 

Цей прогноз, зроблений ще у 2006 р., повністю підтвердився у 
2014, коли «лінія розламу» у збройному протистоянні пройшла через 
сфери впливу різних елітних груп. Донецька й Луганська області 
виразно продемонстрували гостру протестну реакцію на незважену 
політику Києва щодо «розмивання» промислових вузлів Донбасу, 
внаслідок чого десятки міст потрапили до розряду «затухаючих». 
«Діапазон небезпек» у регіоні небачено розширювався внаслідок 
старіння промислової інфраструктури й житлового фонду, украй 
поганого стану транспортних шляхів, успадкованого від минулого 
вакууму у системі управління містами. За таких умов стрес, 
спричинений київськими подіями лютого 2014 р., стимулював і 
спроби наслідування «революційних зразків», і виразні відцентрові 
тенденції аж до невизнання на певних територіях влади офіційного 

—————— 
2 Схід і Південь України: час, простір, соціум. – Т. 1. – С. 364-366. 
3 Кононов І.Ф. Донбас і Галичина: причини напруженості в стосунках та пошук 

історичного компромісу // Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення та 
майбутнє. – Луганськ, 2006. – С. 8. 
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Києва. Для частини населення притягальними за цих умов вияви�
лися відроджувальні «імперські» ідеологеми Російської Федерації. 
«Драма взаємонерозуміння» зумовила небачену напругу пристрас�
тей у збройному конфлікті, спровокованому Російською Федерацією 
і неймовірно ускладненому прямою підтримкою сепаратистів з боку 
Росії. По суті Україні довелося впритул зустрітися з новим типом 
«гібридних», неоголошених війн і з феноменом нової «смути». 
Зрештою, як констатує В. Горбулін, «Донбас для всіх його учасників 
став «чорною дірою», яка не відпускає кожного, хто в неї потрапляє»4. 

Цікаво подивитися на Донбас як на нетипове, значною мірою 
штучно створене порубіжжя, як на своєрідний ментальний простір, 
в якому химерно переплелися категорії «свій – чужий», «інший – 
інакший», «лояльний – нелояльний» тощо. Особливість Донбасу по�
лягає у тому, що до українського центру він завжди був прив’язаний 
значно меншою мірою, ніж до спочатку адміністративного, а потім  
і міждержавного північного кордону, а через нього – до Москви.  

Професор Індіанського університету (США) Г. Куромія вже неод�
норазово повторював, що Америка і Україна схожі між собою і 
сформувалися як країни порубіжжя: Америка – як фронтир Європи 
за океаном, а Україна і Донбас («Дике поле») – як фронтир Мос�
ковської, Польської і Османської імперій. Жителі фронтиру отри�
мали повну свободу від експлуатації й переслідувань. З такої точки 
зору «Дике поле» на сході в Україні – найбільший український регіон 
у своїй власній країні. Незадоволення Донбасу Києвом відображало 
його тривогу про майбутнє своєї країни. Жителі регіону його вва�
жали небезпечним, не розуміючи, що специфіка життя тут відоб�
ражає його історію – історію недовіри до властей, які послідовно 
зневажали інтереси Донбасу – небезпечного, «некультурного» і не�
збагненного (з їхнього погляду) регіону. Донбас виявився ахілле�
совою п’ятою київської влади, і буде такою ще довго5. 

На наш погляд, історію й сьогодення Донбасу варто розглядати 
через призму уведеної І. Валлерстайном категорії «напівпериферія». 
Напівпериферія у визначеннях соціологів – це найбільш динамічна 
ланка в системі центр�периферійних відносин, з доволі часто не�
визначеним статусом і підвищеними амбіціями місцевих еліт. 
Напівпериферія Донбасу була значною мірою імітаційною, створе�
ною Кремлем на території мінімального впливу Києва для розв’я�
зання власних як економічних, так і геополітичних завдань. 
Формуючи місцеву регіональну ідентичність за власними лекалами, 

—————— 
4 Горбулін В. Точка біфуркації // Дзеркало тижня. – 2016. – 5 листопада. 
5 Фронтир империй. Американский историк о том, почему Донбасс – самый укра-

инский регион Украины //http://focus.ua/society/370360. 
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Москва не лише створювала тут підвладний собі економічний про�
стір за рахунок додаткових фінансових вливань, але й активно 
пропагувала ідею осібності цієї території, в якій економічна спіль�
ність важила, мовляв, набагато більше, ніж, приміром, етномовна та 
етноконфесійна. Населенню посилено прищеплювалася ідея про те, 
що висока економічна розвинутість Донбасу робить його не лише 
особливою («Донбасс порожняк не гонит»), але й більш передовою у 
порівнянні з іншими спільнотами. 

Водночас, за С.Єкельчиком, посилено пропагувалася теза про 
«етнічну природу» політичної географії – української та російської. 
Обидва самопроголошені утворення діяли за кримським сценарієм, 
оперативно 11 травня провівши референдуми про відділення від 
України. Гібридна ідентичність – із суперечністю між етнічним 
самовизначенням і рідною мовою – виявилася пов’язаною з відда�
ністю радянській версії модерності. У радянських фільмах, піснях і 
політичних промовах донбаських шахтарів (завжди російськомов�
них) оспівували як зразкових робітників, які виконували свій пат�
ріотичний обов’язок. Популярні історичні міфи проникли і у місцеві 
ідентичності. Важливо також, що ці міфи були частиною радянської 
великодержавної ідеології, що її намагається відродити путінська 
Росія. У такий спосіб зовнішній імпульс і відповідне фінансування 
були використані з метою мобілізації радикальної меншості Донбасу 
навколо гасел «русского мира»6. 

 
 
 

1. Донбас яê стиêове поãраниччя: витоêи проблем 
 
 
У баченні В. Смолія, С. Кульчицького та Л. Якубової, Крим і 

Донбас були обрані як найбільші ланки української модерної дер�
жавності не випадково. Стратегія полягала у відокремленні від 
України широкого поясу причорноморських земель – колонізованих 
найпізніше з усіх земель, які входили до її складу. Саме такий зміст 
вкладався в нині збанкрутілий політичний проект «Новоросія». 
Попри те, що він зазнав поразки, не варто заперечувати того 
очевидного факту, що і на загальному, і на регіональному рівні 
залишається безліч об’єктивних проблем, що зробили Україну 
вразливою перед аналогічними «проектами»7. 

—————— 
6 Єкельчик С. Чому Донбас? Чому Крим? // http://www.historians.in.ua. 
7 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим: місце в модерному націо-

нальному проекті. – С. 8-9. 
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Успішно, на погляд її керманичів, справившись із завданням 
анексії Криму, Російська Федерація розгорнула посилену ідеологічну 
обробку населення Донбасу, а також Харківської, Одеської, Запо�
різької та інших південно�східних областей України з метою 
загальної дезорганізації центральної влади, обмеження суверенітету 
й міжнародної правосуб’єктності Української держави і розв’язання 
далекосяжних геополітичних завдань – забезпечення домінування 
Росії на євразійському просторі. 

Реанімований концепт «Новоросії» мав слугувати завданням 
соціального реваншу й інструментом перешкоджання євроатлан�
тичній інтеграції України, створення на її території підконтрольного 
Росії анклаву, розбалансування економіки України і підрив її собор�
ності. Посилена пропаганда ідей федералізації мала на меті якщо не 
цілковите зруйнування територіальної цілісності України, то при�
наймні перетворення її на аморфний конгломерат квазідержавних 
утворень і встановлення протекторату РФ над значною частиною 
українських територій. Стратегія «гібридної війни» передбачала не 
лише потужну інформаційну, фінансову, кадрову, матеріально�
технічну підтримку сепаратистів, але й пряме втручання у перебіг 
подій і формування на відвойованих територіях повністю залежних 
від РФ квазідержавних інститутів. 

Реалізувати цей план Росії не вдалося, насамперед внаслідок 
потужного опору українських збройних сил. Але її розрахунок на 
використання специфіки Донбасу як стикового порубіжжя з висо�
ким ступенем роздвоєння суспільної свідомості все ж спрацював. 
Однозначну відповідь на питання «чому» дати непросто. Далися 
взнаки складне переплетення витонченої демагогії агресора із 
млявим реагуванням на виклики ХХІ століття українських владних 
структур, накладені на історично сформовану несумісність інтересів 
регіональних еліт та несправджених очікувань місцевих мешканців, 
що опинилися перед перспективою втрати засобів існування. 
Звичні методи соціальної діагностики, застосовувані в теоретичній 
та історичній регіоналістиці, навряд чи виявляться достатньо ефек�
тивними у розплутуванні тугого клубка амбіцій, жадоби реваншу, 
популізму. Щоб зрозуміти витоки проблем, з якими зіткнувся сьо�
годнішній Донбас, потрібно зануритися в історію бодай на трьох�
сотлітню відстань. 

Типології й класифікаційні параметри в регіоналістиці базу�
ються на виділенні історично сформованих регіонів, які в ході 
еволюції перетворилися у соціокультурні спільноти. Але ж Донбас не 
є історичним регіоном, територіально він сформувався з частин 
Слобожанщини, Запорожжя, земель Війська Донського. За оцінкою 
визначного знавця економічної географії В. Кубійовича, Донбас 
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виник на економічному фундаменті – як «основна паливна база і 
найважливіший промисловий район України й усієї Східної Євро�
пи»8. Авторство назви «Донецький басейн» пов’язують з іменем 
харків’янина Євграфа Ковалевського – гірничого інженера, що вико�
нав на початку ХІХ ст. перше стратиграфічне й геологічне до�
слідження регіону. Історична доля цього ареалу складалася не�
просто: тут стикалися різні інтереси, крутилися великі гроші, які 
порівняно легко примножувалися. Природно, що сюди прибувало 
чимало авантюристів з кримінальними нахилами, зі своєю «обслу�
гою». Коли промислова база регіону була вже в основному сфор�
мована, почалися випробування революціями й війнами, які, при�
родно, не додавали ані стабільності, ані спокою.  

За оціночними характеристиками В. Смолія, С. Кульчицького та 
Л. Якубової, регіон Донбасу після включення його у ХVII ст. до сфери 
інтересів міцніючої Російської імперії залишався буферною зоною із 
низкою ризиків. Нечисленне й змінюване населення мешкало пере�
важно не в повноцінних поселеннях, а у військових заставах, між 
якими курсували дозори, що несли прикордонну й розвідувальну 
службу. Набіги кочовиків, епідемії, збройні сутички між козацькими 
загонами, повстання перетворювали життя зайшлої сюди людності 
на щоденне випробування. Фактично це було існування не лише на 
цивілізаційному пограниччі, але й на грані життя та смерті.  
З переходом Російської та Османської імперій у смугу триваючого 
протистояння «Дике поле» перетворювалося на спірну територію, 
яку на зовнішньому рівні освоювали названі імперії, а на внут�
рішньому – запорозькі та донські козаки9. У 1796 р. більша частина 
території сучасної Донеччини указом Катерини ІІ була передана у 
підпорядкування Війська Донського, яке після жорстокої розправи 
із Запорозькою Січчю стало надійною опорою імперського центру. 

Донбас – регіон, у якому багато що починалося з «нуля».  
У баченні М.Кармазіної, аналіз фактів, представлених у «калей�
доскопі історії», свідчить про те, що упродовж ХVІ–ХVІІ ст. тривала 
польсько�литовська колонізація Дикого поля – «малозаселених 
причорноморських степів між середньою і нижньою течією Дону й 
Сіверським Дінцем на схід від лівої притоки Дніпра – Самари – і до 
верхів’їв приток Південного Бугу – Синюхи та Інгулу – на півночі, до 
Чорного й Азовського морів та Криму на півдні». Уряд Польсько�
Литовської держави вважав українські землі, розташовані на схід та 

—————— 
8 Енциклопедія українознавства. Т.2. Перевидання в Україні. – Львів, 1993. – С. 563. 
9 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-

політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, 
перспективи. – С. 21. 
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південь від Білої Церкви, «Диким Полем» і роздавав їх магнатам і 
шляхті у приватну власність. Під час функціонування Кальміуської 
паланки у ХVІІ–ХVІІІ ст. українські козаки на місці майбутнього 
міста Донецька заснували низку поселень – хутір Овечий і слободи – 
Олександрівку й Крутоярівку. У середині ХVІІІ ст. у регіоні з’явилися 
сербські колонізатори, яких на 1770 р., за деякими даними, налі�
чувалося близько 1000 чол. Анексія Російською імперією степових 
земель і подальша роздача їх дворянам за службу сприяла посту�
повому припливу до регіону росіян. Українські начала ідентичності 
населення регіону почали стрімко розмиватися10. 

Дике поле, спустошене й знелюднене постійними татарсько�
турецькими нападами, стало ареною зустрічі переселенців з Мос�
ковії (перша їхня хвиля стимулювалася відповідними заходами 
російського уряду, спрямованими на охорону кордонів) та з охоп�
леної соціальними протестами України (колонізація з цього боку 
була стихійною). Спільно будували сторожові застави, добували сіль. 
З добування кам’яної солі почався у другій половині ХVІІ ст. процес 
освоєння природних багатств краю. У 1676 р. на соляних озерах 
виникло перше місто Донбасу – Соляне (Слов’янськ). Солеварами у 
1702 р. було засноване і друге місто – Бахмут. З 1715 р. запрацювали 
солеварні заводи – Бахмутський і Торський.  

Промислові запаси кам’яного вугілля в районі ріки Біленької 
(притоки Лугані) виявили місцеві козаки; вони ж навчилися вико�
ристовувати вугілля у побуті. Покладами зацікавилися ландрат 
Микита Вепрейський та комендант Бахмутської фортеці Семен 
Чирков. В кінці 1721 р. вони відправили зразки кам’яного вугілля і 
руди у Санкт�Петербург. Направлена на місце експедиція Г. Ка�
пустіна засвідчила придатність місцевого вугілля для виплавки 
чавуну. Однак до кінця століття розміри його видобування були 
незначні. Тільки заснування Лисичанського заводу у 1795 р. 
зрушило справу з мертвої точки.  

1795 рік – це також початкова дата історії Луганська – саме тоді 
під керівництвом шотландського інженера Карла Гаскойна почав 
створюватися Луганський чавуноливарний завод. Сюди завезли 
кваліфікованих робітників та майстрів з Липецька й Петроза�
водська, щойно викуплених кріпаків з Тамбовщини та Курщини,  
до кінця століття сюди партіями завозилися польські військово�
службовці – усього 371 чол.11 

—————— 
10 Кармазіна М. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада До-

нецька. – К., 2016. – С. 72-75. 
11 Кононов І. Етнос. Цінності. Комунікація (Донбас в етнокультурних координатах 

країни). – Луганськ, 2000. – С. 113. 
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Здобутки цивілізації, однак, надто важко пробивали собі дорогу в 
краї, позбавленому міст, впорядкованих шляхів, культурних осе�
редків, освітніх закладів. Обмаль працездатної людності змушувала 
російську владу освоювати по суті «нічийні» землі шляхом залучення 
переселенців звідусіль – етнічна строкатість краю справді не мала 
прецедентів деінде. Але завезені з далеких і близьких країв коло�
ністи погано адаптувалися до умов необжитих територій і, як 
правило, довго на одному місці не затримувалися. Експеримент з 
утворенням на землях Запорожжя й Слобожанщини – т.зв. Нової 
Сербії та Слов’яносербії – виявився короткочасним і в загальному 
підсумку невдалим. По суті аж до кінця ХVІІІ ст. величезна територія 
сучасного Донбасу була типовим фронтиром, місцем «зустрічі», 
далеко не завжди мирної, різних ментальностей, життєвих стилів, 
поведінкових стереотипів. 

Зрештою, за Л. Якубовою, Донеччина та Луганщина перетво�
рилися на строкатий не лише в етнічному, а й у соціальному плані 
регіон, де розділені становими та адміністративними кордонами 
мешкали 27 етнічних груп. 61,3% жителів (тогочасної Азовської 
губернії) становили українці, більш як утричі їм поступалися росія�
ни (20,51%). Частка греків сягала 7,33%, вірмен – 6,13%, молдаван 
2,5%. Колоніальний фактор (попри те, що низка авторів зазначають 
нетиповість російського колоніалізму), саме на Донбасі набув над�
звичайно виразної форми з використанням української колоніза�
ційної енергії  в інтересах зміцнення імперії. Значно сприятливіші 
були умови соціально�економічного розвитку та етнокультурного 
відтворення низки нечисленних громад іноземних колоністів, які 
становили особливий стан вільних землеробів – вони користувалися 
в межах колоній правом самоврядування і навіть створили коло�
ністські округи з власною адміністрацією12. 

Упродовж кількох десятиліть на місці Дикого Поля з’явився 
промисловий регіон, який впевнено вийшов на перше місце в 
Російській імперії за обсягами виробництва у важкій промисловості 
та її технічним оснащенням. Сталося те, що навряд чи хтось міг 
передбачити: головний акціонер найбільшого виробника сталі в 
Російській імперії («Lilpop, Rau i Loewenstein») акціонерного това�
риства «Варшавський сталеварний завод» прийняв рішення про 
перенесення своїх промислових потужностей разом з інвестиціями у 
Катеринославську губернію. На початку 1880 р. він придбав зе�
мельну ділянку під будівництво гірничо�металургійного комплексу. 

—————— 
12 Якубова Л. Процес українського націєтворення vs імперські практики маргіна-

лізації на Донбасі (ХVIII – початок ХХІ ст.) // Український історичний журнал. – 2015. – 
№ 4. – С. 175-179. 
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Механізми та інше обладнання були привезені з Варшави у 
с. Кам’янське, ставши ядром заснованого спільно з бельгійським 
інвестором металургійного підприємства. А на початку 1890�х рр. 
французький капітал відмовився від інвестицій у підприємства 
Сосновсько�Ченстоховського промислового округу в Царстві Поль�
ському, заснувавши натомість «Донецьке товариство залізоробного і 
сталеварного виробництва» у Дружківці. Невдовзі у Дружківку було 
перенесено з Царства Польського виробництво сталевих труб13. 

Наведені приклади можуть слугувати ілюстрацією до чітко сфор�
мульованого Е. Тоффлером постулату: промислова революція ут�
ворила «зовсім нову, потужну, нетерпляче енергійну контрцивілі�
зацію» – експансивну соціальну систему, яка торкалася кожного 
аспекту людського життя. Заглиблення в енергетичні запаси землі 
забезпечило індустріальній цивілізації приховані дотації, значно 
прискорюючи її економічний розвиток. Але процес не був одно�
спрямованим: індустріальна революція розколола суспільство, ство�
рила спосіб життя, сповнений економічною напругою, соціальними 
конфліктами, психічними захворюваннями. 

Не можна, однак, не бачити того, що саме у зонах степового 
порубіжжя «дух капіталізму», що упродовж тривалого часу не мав у 
межах Російської імперії достатніх умов для свого розвитку, узяв 
своєрідний «реванш». На просторі, щойно звільненому від осман�
ських впливів і майже не заселеному, умови для технологічної, 
адміністративної та інших різновидів модернізації виявилися зага�
лом сприятливими. Утім, давався взнаки і вплив архаїчних сус�
пільних відносин, ґрунтованих на примусовій праці. 

Політолог Є. Стратієвський проводить доволі вдалу, на наш 
погляд, паралель між промисловим розвитком Південного Сходу 
України й Південної Італії. Ментальність італійського Півдня істо�
рично формувалася цінностями, що передбачали верховенство 
особистого, родинного й корпоративного над державним і загально�
правовим. Патріархальність і клановість соціальних відносин зумо�
вили розвиток мафіозних структур. Рівень урбанізації був невисо�
кий, що зумовлювало переважання периферійності. У Донецькому 
краї теж особисте й корпоративне домінувало над національним і 
громадянським, але внаслідок відсутності потужного центру пери�
ферійність тут нетипова, що дає підставу говорити про розділення 
на напівпериферію та периферію. З цього погляду більш коректне 
порівняння Донбасу з північними регіонами Британії – насамперед 

—————— 
13 Ковальчик Р. Інвестиції у важку промисловість Донецько-Придніпровського райо-

ну до 1914 р.: інноваційний розвиток в умовах державного протекціонізму // Україн-
ський історичний журнал. – 2010. – № 6. – С. 73-89. 
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за схожістю менталітетів (раціональність думок, приземленість 
поглядів, непримхливість, регіональний патріотизм). Звідси, до 
речі, і схожість електоральних симпатій – схильність до підтримки 
лівих і лівоцентристських сил14.  

Південну Україну не оминули, однак, і парадокси, пов’язані 
Е. Тоффлером з поняттям «індуст�реальності». «Капіталістичні ін�
дустріалісти стали добувати ресурси у великому обсязі, викидаючи в 
повітря багато отрути, вирубуючи ліси в цілих регіонах у пошуках 
прибутку, не дуже думаючи про побічні ефекти або довготермінові 
наслідки. Концепція, що  природу слід експлуатувати, була зручною 
для короткозорості й егоїзму». Виправданням такої стратегії стали 
ідеї еволюції та невідворотності прогресу. Синхронізація, стандар�
тизація, лінеаризація забезпечили людство більш точними орієн�
тирами для програмного забезпечення часу, але знадобилося також 
«перепакування» простору, бо інакше індустріальні суспільства 
просто не могли б функціонувати. Цивілізація Другої Хвилі потяг�
нула за собою збільшення кількості й уточнення просторових 
кордонів, нове бачення навігації, чітку планувальну структуру міст. 
Завдяки їй стали можливими вражаючі досягнення в науці й 
технологіях. «Але індуст�реальність» створила також свою власну 
нову в’язницю – войовничу суперідеологію, самовиправдальне дже�
рело, з якого вийшли всі ідеології лівого і правого крила індуст�
ріальної доби15. 

Якщо екстраполювати універсальні підходи Тоффлера на реалії 
Південної України ХІХ століття, не можна не помітити тих гострих 
суперечностей, якими супроводилося одночасне освоєння необжи�
тих просторів, величезних природних багатств, нових методів орга�
нізації часу й простору. Орієнтація на використання нових джерел 
енергії, насамперед вугілля, стимулювала підвищену енерговитрат�
ність, невисокі вимоги до майстерності, домінування одноманітної 
праці. «Випльовуючи», за виразом Тоффлера, величезну масу від�
ходів, вона створювала непомірне навантаження на екологію.  
У пошуках дешевої робочої сили і вигідних з точки зору підприємця 
експлуатаційних зон нехтувалися усі канони раціонального розмі�
щення виробничих потужностей. Захоплені азартом легкої наживи 
підприємці мало замислювалися над тим, що дешева енергія й 
дешева сировина колись закінчаться, а соціальні антагонізми, по�
роджені «індуст�реальністю», матимуть тенденцію до загострення.  

—————— 
14 Стратієвський Є. Європейські Донбаси. Про Донецький край і його європей-

ських братів-регіонів по соціальному духу // День. – 2012. – 16-17 листопада. 
15 Тоффлер Е. Третя Хвиля. – К., 2000. – С. 92-106. 
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Було б, зрозуміло, необачно не бачити за всім цим незаперечних 
здобутків Другої Хвилі – незмірно збільшуючи обсяги промислового 
виробництва, вона забезпечила такий потужний фінансовий ре�
сурс, який дав змогу поставити на нові рейки усю систему кому�
нікацій, включно із залізничним будівництвом і облаштуванням 
міст. Для Півдня України багато важило те, що західні підприємці 
виступали тут у ролі агентів трансферу західноєвропейського ін�
дустріального менеджменту, своєрідного «духу капіталізму», нової 
трудової етики.  

Ситуація змінилася, коли в регіоні почалося залізничне будів�
ництво. Упродовж 1866–1870 рр. залізничне сполучення з’єднало 
Харків з Таганрогом, а у 1884 р. Катерининська залізниця поєднала 
зону вуглевидобутку із залізорудним Криворізьким районом. Попит 
на вугілля різко зріс, а можливості налагодження металургійного 
виробництва на базі достатньої кількості руди й вугілля заохотили 
іноземних інвесторів. Невдовзі Донбас був в усіх напрямках пере�
різаний залізничними магістралями. Товариство Південно�Східних 
залізниць, утворене 1892 р., зв’язало Донбас із Нижнім Поволжям, 
лінії Балашов–Харків (1895) і Балашов–Пенза (1896) забезпечили 
вихід у Середнє Поволжя. У 1902 р. магістраль Київ–Ковель завер�
шила процес виходу мереж Донбасу на Правобережжя і далі – у 
напрямі Польщі, Кавказу, Персії. 

Промисловий переворот на теренах Донбасу тривав упродовж 
століття і завершився, коли примусову працю залежних селян замі�
нила праця вільнонайманих робітників. Прискорена урбанізація 
Донбасу зумовила виразну асиметрію його етнодемографічної 
структури. За підрахунками І. Кононова, зробленими на підставі 
даних перепису 1897 р., українці становили 62,5% мешканців 
Донбасу, росіяни – 24,2%, греки – 4,2%, німці – 3%, євреї – 2%, 
татари – 1,4%. Дещо інші пропорції склалися в гірничозаводській 
промисловості Донбасу – тут росіяни становили 74% робітників, 
українці – 22,3%. Загальною закономірністю було не надто велике 
бажання українців, переважно селян, поповнювати кадри промис�
лових монстрів; доволі часто вони віддавали перевагу виїзду у 
віддалені регіони країни над влаштуванням на роботу на розта�
шованих поруч підприємствах16. 

Територіальні зрушення кінця ХVІІІ ст. змінили геополітичну 
ситуацію і на північному узбережжі Чорного моря. О. Стегній та 
М. Чурилов мають рацію, коли пишуть, що завоювання причорно�
морських територій Росією революціонізувало політичну та істо�
ричну географію України і ґрунтовно змінило відносини України зі 

—————— 
16 Кононов І. Етнос. Цінності. Комуніація. – С. 117-119.  
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Сходом, які до того були однією з детермінант українського буття. 
Геополітичні зрушення створили передумови для великих міграцій�
них процесів, а ці процеси, у свою чергу, створили нову українську 
територію. Межі українського розселення, що сформувалися істо�
рично, значно розширилися; територія нового освоєння істотно 
відрізнялася від усіх державно�адміністративних структур, в яких 
українці жили в минулому17. 

Втім, територіальні та демографічні зміни ніяк не позначилися 
на політичному статусі України. Для світу вона, як і раніше, не 
існувала. Намагання стерти будь�які відмінності між росіянами і 
українцями, повністю асимілювати їх, відбивали не тільки про�
паговану урядовими колами Росії теорію єдності «трьох гілок росій�
ського народу», але й закріплені за новоприєднаними землями назв 
«Юго�Западный край» та «Новороссия». Українська культура, яка не 
мала у цих регіонах належної інтелектуальної бази, існувала в 
умовах постійного тиску ідеологічної й естетичної цензури й руси�
фікаторської нівеляції і, природно, поступалася впливом на сході – 
російській культурі, а на заході – польській. 

У другій половині ХІХ ст. на території між Дніпром і Доном 
з’явилися робітничі поселення, які доволі швидко обростали потуж�
ними містоутворюючими підприємствами. Дружковський металур�
гійний завод вже у 1900 р. вийшов на третє місце по виготовленню 
рейок. На одне з найпотужніших підприємств галузі перетворився 
завод Донецько�Юр’ївського металургійного товариства О. Алчев�
ського, поселення навколо якого з часом злилися, утворюючи 
сучасний Алчевськ. Найбільшими центрами промислової міграції 
стали заснований на кошти російсько�бельгійського товариства 
Петровський завод (1897), Ольховський завод (1898), Костянти�
нівський (1897), за участю німецького капіталу – Краматорський 
завод (1896). На межі тисячоліть стали до праці Макіївський 
(французький капітал) та Кадіївський (бельгійський капітал) заводи. 
На березі Сіверського Донця російсько�бельгійське акціонерне това�
риство заклало Донецький содовий завод, який посів у 1895 р. 
перше місце в імперії по виробництву соди. Наприкінці ХІХ ст. став 
до ладу третій осередок української металургії – Приазовський.  
1896 р. розпочалося будівництво Маріупольського заводу Нікополь�
Маріупольського гірничо�металургійного товариства «Російський 
Провіданс»18. 
—————— 

17 Стегній О.Г., Чурилов М.М. Регіоналізм в Україні як об'єкт соціологічного до-
слідження. – К., 1998. – С. 29. 

18 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-
політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, 
перспективи. – С. 36-37. 
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Абсолютна більшість сучасних міст Донбасу – Алчевськ, До�
нецьк, Горлівка, Єнакієве – розпочали історію як корпоративні 
міста; таку назву пізніше дав американець Г. Девіс. У такому 
баченні корпоративне місто – це поселення, заселене винятково або 
переважно співробітниками однієї чи кількох компаній, яким нале�
жала значна частина нерухомості чи житлового фонду. Намагання 
позбутися соціальних негараздів робітничого середовища, прита�
манного індустріальним містам ХІХ ст., а також відгородитися від 
профспілкового руху було ще однією причиною, за якою виникла 
спроба будувати міста в районах, віддалених від великих населених 
пунктів. Навколо видобувних підприємств позначалася висока 
плинність робочої сили – конфлікти з адміністрацією чи просто 
втома від надзвичайно важкої фізичної праці спонукали робітників 
кидати роботу й шукати кращого місця. Однією з найяскравіших 
характеристик корпоративних міст була соціальна сегрегація – у 
найкраще облаштованих районах проживали представники вищого 
інженерного складу, а звичайні робітники – у менш комфортних 
умовах. Не дивно, що художня література та шахтарський фольклор 
створили вкрай негативний образ роботи й життя шахтарів у 
корпоративних містах. До цього додавався надзвичайно високий 
рівень травматизму та обмеженість соціальних гарантій у випадку 
втрати працездатності19. 

Інфраструктура не встигала за розмахом промислового будів�
ництва. Працюючи по 12 годин на добу, люди змушені були решту 
часу тулитися в бараках та землянках. Три великі рудники – 
Щербинівський, Нелепівський та Північно�Микитівський, на яких 
працювали 15 тис. робітників, обслуговував лише один «роз’їзний» 
лікар. Людей косили сухоти, професійні захворювання. Смертність 
дітей досягала 55%. Не дивно, що регіон вирізнявся високими 
протестними настроями. 

Переважно немісцеві робітники, що жили в умовах неймовірної 
тісноти, часто у нелюдських умовах бараків, швидко засвоювали 
негативні стереотипи поведінки щодо влади і власності, виявляючи 
схильність до стихійних руйнівних бунтів. Відірвавшись від землі, 
вчорашні селяни опинялися на становищі маргіналів, в системі 
цінностей яких превалювали культ грубої сили і сумнівні задо�
волення, пов’язані з пияцтвом. Потрапляючи у фабричний казан, 
росіяни, українці, греки поступово денаціоналізувалися, втрачаючи 
цілісне світосприйняття селянина і не набуваючи навичок міського 
жителя. Симбіоз залишкової патріархальності і радикальних, зрів�

—————— 
19 Куліков В.О. Корпоративні міста: визначення, характерні риси, історична доля // 

Український історичний журнал. – 2017. – № 1. – С. 41-59. 
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няльних настроїв створював вибухову суміш, яку спритно вико�
ристовували у своїх інтересах як ліворадикали різних мастей, так і 
праві консерватори�чорносотенці. 

Бурхливо розвивалася в регіоні й металургія, насамперед зав�
дяки гарантіям і пільгам. Англійський капітал і англійські робітники 
попервах домінували на новоствореному британським підприємцем 
Джоном Юзом металургійному підприємстві, який поклав початок 
Донецьку. Це сталося 1869 р., коли, уклавши з царським урядом 
«Договір на утворення Новоросійського товариства кам’яновугіль�
ного, залізоробного та рейкового виробництва», Юз безоплатно 
дістав землі уздовж лінії Харківсько�Азовської залізниці й позику у 
500 тис. руб. на прокладання рейкового шляху до майбутнього 
заводу. І хоч він зривав усі обумовлені у договорі строки, уже в  
1876 р., з пуском другої доменної печі, Юзівський завод вийшов на 
перше місце в країні за виробництвом металу. Новоросійське това�
риство, орендуючи, а згодом скупивши у поміщиків понад 20 тис. 
десятин землі, стало найбільшим у Бахмутському повіті землевлас�
ником. А в селищі Юзівка, де у 1870 р. налічувалося 164 мешканці, 
за переписом 1897 р. значилося уже 28076 жителів. Юз намагався 
облаштувати його за традиційними англійськими канонами –  
19 паралельних вулиць�ліній, що перетиналися провулками, були 
вимощені камінням, освітлювалися електричними й газовими 
ліхтарями. Центр міста на початку ХХ ст. прикрасили парк, літній 
театр, ставок, кількість мешканців сягнула 70 тис. Утім, порушивши 
у 1896 р. перед владою питання про надання поселенню міського 
статусу, Бахмутська повітова управа констатувала, що ніяких 
органів самоврядування у поселенні немає, і статус його неясний. 
«Юзівка не є ані містом, ані посадом, ані містечком», – зазначалося у 
поданні20. 

З появою таких, невизначених за статусом, але з потужним 
економічним потенціалом поселень формувалося нове обличчя міст 
Південної України. Німецькому досліднику Р. Лінднеру саме на 
прикладі постаті Дж.Юза та Юзівки вдалося показати, як у кон�
тексті модернізації й індустріалізації виникала нова система соці�
альної комунікації, що у підсумку для Російської імперії виявилася 
фатальною. Власне, його книга стала відповіддю на виклик, сфор�
мульований прибічниками обмежених можливостей теорії модерні�
зації П. Гетреллом, Д. Мейсі та Г. Фрізом: «Було б цікаво знати, який 
вигляд матиме російська модернізація, якщо її вивчати з точки зору 

—————— 
20 Донецк. Историко-краеведческий очерк. – Изд. 2-е. – Донецк, 1981. – С. 38-44. 
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неросійських меншин – від периферії, а не від центру»21. Лінднеру 
вистачило спостережень за розвитком п’яти південноукраїнських 
міст, щоб показати місце і роль міст і підприємництва за умов 
кардинального перелому в Російській імперії, пов’язаного з рефор�
мами 60–80�х рр. ХІХ ст. Міський ландшафт та індустріалізація, 
правовий статус підприємців різного етнічного походження, форми 
вертикальної комунікації в адміністративній ієрархії, участь під�
приємців в роботі органів міського самоврядування та в профе�
сійних, благодійних об’єднаннях та асоціаціях інформаційного спіл�
кування, їхній вплив на подолання відсталості та утвердження 
сучасного стилю життя – це лише деякі теми, які виводять до�
слідження Лінднера зі звичного кола містознавчих студій і дають 
підставу для кваліфікації його праці як внеску у дослідження 
соціальних параметрів історії культури. Стабілізаційні й дестабілі�
заційні процеси відбувалися паралельно, до певного часу врівно�
важуючи одні одних. Промислове освоєння нових регіонів означало 
значний крок уперед у трансформації патріархальних основ життя. 
Але масова міграція супроводилася настільки гострими соціальними 
й етнічними конфліктами, що в перспективі революційний вибух 
ставав невідворотним22. 

Підбиваючи підсумки докапіталістичного етапу у розвитку Пів�
денної України, варто звернути увагу, по�перше, на великі зрушення 
у господарському освоєнні колишнього Дикого поля у першій поло�
вині ХІХ ст., а, по�друге, на вже очевидні для тогочасних фахівців, 
але слабо використовувані аж до другої половини ХІХ ст. потенційні 
можливості регіону. Запрошена місцевим гірничопромисловцем 
А. Демидовим для вивчення вугільних ресурсів Донбасу і залізо�
рудних покладів на Керченському півострові експедиція на чолі з 
французом Ф. Ле�Пле протягом 1837–1839 рр. провела величезну 
роботу, опублікувавши французькою мовою чотиритомне фахове 
дослідження (перший і четвертий томи з’явилися і в російському 
перекладі). Для ґрунтовного вивчення узятих проб Ле�Пле навіть 
створив у Парижі спеціальну лабораторію. Гальмівними чинниками 
у розробці донецького вугілля Ле�Пле вважав хижацьку розробку 
пластів, гужовий транспорт для перевезень видобутого вугілля, 
вузькість внутрішнього ринку. Порушив він і надзвичайно важливе 
питання конкурентоспроможності місцевого видобутку і необхід�
ності митного сприяння йому з боку влади. До аналогічних ви�
—————— 

21 Гетрелл П., Мейси Д., Фриз Г. Социальная история как метаистория // Миронов Б.Н. 
Социальная история России периода империи (ХVІІІ – начало ХХ в.). В 2-х тт. –  
Изд. 3-е. – Т. 1. – СПб., 2003. – С. V-VI.  

22 Лінднер Р. Підприємці і місто в Україні. 1860–1914 рр. Індустріалізація і соці-
альна комунікація на Півдні Російської імперії. – К.–Донецьк, 2008. 
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сновків прийшла й англійська експедиція 1841–1842 рр. на чолі з 
Р. Мурчісоном. Якби такими методами, як у Донбасі (без допомоги 
парових машин) вугілля добували на Британських островах, дово�
див Мурчісон, країна діставала б вугілля у 1000 разів менше і була б 
відкинута у своєму розвитку на 40 років назад23. 

А проте структурні закономірності, фундамент яких був закла�
дений у кінці ХІХ ст., продовжували діяти. Регіон поступово пере�
творювався на провідний центр індустрії імперії. За 40 порефор�
мених років обсяг вуглевидобутку тут збільшився у 112 разів.  
З 17 металургійних та машинобудівних заводів Півдня Росії 12 діяли 
у Донбасі. У 1900 р. Донбас давав майже 70% усього вугілля імперії. 
Кількість робітників, зайнятих у вугільній галузі, зросла з 32 тис. у 
1885 р. до 168 тис. у 1913 р. Галузь контролювали близько  
20 спільних акціонерних товариств, переважно з французьким та 
бельгійським капіталом. 

Як констатує В. Молчанов з посиланням на п’ятистадійну модель 
розвитку суспільства У. Ростоу (від традиційного аграрного сус�
пільства через промислові революції до стадії «зрілості»), принаймні 
на Донбасі ці стадії пройшли набагато швидше порівняно з іншими 
регіонами Російської імперії. Перехід від мануфактур, базованих на 
ручній праці, до великого машинного заводського виробництва 
забезпечив впровадження у промисловість і транспорт системи 
робочих машин, парових двигунів, створення самостійної машино�
будівної галузі. Тут уперше не тільки в Україні, але й в усій Росії, було 
організовано коксування кам’яного вугілля. На великих шахтах 
парові двигуни приводили в рух водопідйомні й водовідвідні ма�
шини, вуглесортувальники, вентилятори, бурильні установки.  
12 металургійних заводів, оснащених мартенівськими печами, кон�
векторами, прокатними станами, виплавляли чавун на мінераль�
ному паливі. Найбільший у Росії паровозобудівний завод у Луган�
ську, який став до ладу 1896 р., упродовж 1900–1911 рр. виготовив 
близько 1,5 тис. паровозів. Склалася верства людей, зайнятих у 
масовому виробництві. Для них вільнонаймана праця стала ос�
новним або переважаючим джерелом існування24. 

Хоч процеси урбанізації Донбасу й Криворіжжя значно від�
ставали від темпів індустріалізації, останні здатні були вразити 
будь�чию уяву: якщо на Уралі виробництво залізної руди зросло за 

—————— 
23 Дружинина Е. Южная Украина в период кризиса феодализма. 1825–1860 гг. – М., 

1981. – С. 13-142. 
24 Молчанов В. Донбас у системі соціально-демографічних та економічних процесів 

(ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2015. – С. 5-76. 
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30 років (1870–1900) учетверо, то на Україні – у 158 разів. За 
О. Субтельним, капіталізм з’явився тут у цілком розвиненій формі25.  

Несподівано для багатьох південний регіон перетворився на 
основну вугільну та металургійну базу країни. В цілому по імперії 
виробництво чавуну упродовж п’ятиріччя 1895–1900 рр. збільши�
лося удвічі – з 86,3 млн до 176,8 млн пудів. Південь же про�
демонстрував за ці роки п’ятикратний приріст – з 13,33 до 91 млн 
пудів, 35% на рік. Внаслідок таких темпів розвитку Російська 
імперія напередодні Першої світової війни вийшла на п’яту позицію 
у світі серед лідерів – виробників чавуну. 

Небачені темпи промислового зростання забезпечував потуж�
ний приплив іноземного капіталу, насамперед бельгійського і фран�
цузького. Донбас недарма називали «десятою бельгійською про�
вінцією». Повністю на іноземному обладнанні і з бельгійською 
адміністрацією працювало акціонерне товариство «Російський Про�
віданс»; кількома великими заводами в Катеринославській губернії 
володіло «Російсько�бельгійське металургійне товариство». У «Ніко�
поль�Маріупольському гірничо�металургійному товаристві» станом 
на 1914 рік з основного капіталу 15,4 млн руб. 4 млн припадало на 
французький і по 3 млн – на бельгійський та німецький капітали. 
Іноземні підприємства у Донбасі давали близько 90% усієї виплавки 
чавуну. Приваблювали іноземців насамперед особливості протек�
ціоністської тарифної політики російського уряду – упродовж 1868–
1891 рр. тарифи на імпорт чавуну зросли удесятеро, заліза –  
у 4,5 рази, машин – у 8 разів26. 

Якщо вигідність експлуатації покладів  вугілля у Донецькому 
регіоні була очевидною, то щодо криворізької руди думки тих, хто 
провадив там геологічну розвідку, істотно різнилися. Вміст заліза у 
руді за різними даними коливався від 40 до 60�70%, зверталася 
також увага на небажані домішки фосфору. Зрештою виявилося: 
уявлення про те, що покладів руди вистачить там на кілька десятків 
років, значно перебільшені. Однак плани російського уряду щодо 
створення на Криворіжжі новітнього індустріального центру уже 
набули розголосу серед іноземних інвесторів. Тому протекціоністські 
наміри російської влади щодо створення у Придніпровському районі 
металургійних підприємств із замкнутим виробничим циклом істот�
них коректив не зазнали. Довелося, щоправда, вкласти чималі 
кошти у будівництво залізничної колії, яка зв’язала Кривий Ріг з 

—————— 
25 Субтельний О. Україна. Історія. – С. 238. 
26 Куліков В.О. Іноземні підприємці як імпортери капіталу, інновацій та менедж-

менту в українських губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // 
Український історичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 152-167. 
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Донецьким басейном, а також у зниження залізничних тарифів. 
Прибутки підприємців регіону стрімко зростали й за рахунок того, 
що замовлення уряду на сталеві рейки й прокат здійснювалися за 
цінами, набагато нижчими за ті, які переважали на вільному ринку.  

Логіку урядових дій, спрямованих на продовження індуст�
ріалізації регіону, пояснив польський дослідник Р. Ковальчик. 
«Протилежне рішення було б катастрофічним, адже розбудова 
інфраструктури, котра невпізнанно змінила колишнє Дике поле, 
поглинула мільйонні суми з бюджету держави. До того ж, це б 
означало визнати помилковість концепції підтримки південного 
регіону, яка спиралася на нереальні оцінки запасів високозба�
гачених залізорудних покладів Криворіжжя. А на міжнародному 
ринку капіталів Росія зажила б сумну славу ненадійного партнера, 
що цілком могло обернутися втратою довіри інвесторів з усіма 
наслідками». Промисловці правильно зрозуміли цей посил уряду, 
запроваджуючи на своїх підприємствах найновіші технічні досяг�
нення. Але «необхідність оновлення технології виробництва спри�
чинило те, що російський уряд ставав «заручником» гірничопро�
мисловців Півдня, які впевнено лідирували у впровадженні тех�
нологічних новинок усередині країни. Однак інвестори за свої капі�
таловкладення прагнули винагороди, тож уряд «віддячував» їм за це, 
розміщуючи на їхніх заводах вигідні державні замовлення». 

Офіційна економічна політика мала наслідком те, що Донецько�
Придніпровський район став дуже привабливим місцем для закор�
донних інвесторів. Вливання іноземного капіталу тут, а також у 
підприємства Азовського узбережжя й Керченського півострова, 
відбувалися як у вигляді безпосередніх інвестицій, так і перенесення 
виробництва з інших місцевостей Російської імперії. У 1900 р. 
частка Донецько�Придніпровського району в загальноімперському 
видобутку кам’яного вугілля становила 69,5%, залізної руди – 57,2%, 
у виплавці чавуну – 51,8%, заліза та сталі – 44%. За інноваційністю 
важка промисловість регіону суттєво випереджала конкурентні 
центри – Царство Польське і Урал. Чималі інвестиції йшли у роз�
робку залізної руди на Керченському півострові, який став своє�
рідною «філією» Криворіжжя й Донбасу27. 

Підсумовуючи результати російської модернізаційної хвилі на 
українських теренах, І. Кононов вбачав у виникненні Донбасу як 
нової металургійної та паливної бази Російської імперії появу «пер�
ших острівців індустріального суспільства». Мабуть, це надто смі�
ливий висновок щодо Луганського заводу, оскільки, як визнавав сам 

—————— 
27 Ковальчик Р. Інвестиції у важку промисловість Донецько-Придніпровського райо-

ну до 1914 р. – С. 73-89. 
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автор, виробництво тут трималося на примусовій праці і напів�
військовій дисципліні. Парадоксальний, з його точки зору, характер 
такого «індустріалізму» полягав у поєднанні новітньої техніки з 
архаїчними суспільними відносинами, а також у тому, що мас�
штабні перетворення здійснювалися практично без участі гумані�
тарної інтелігенції. «Формувалося індустріальне суспільство без 
сегрегації за національними ознаками, але з сильними технокра�
тичними традиціями»28. 

Ще однією особливістю модернізації в її українському варіанті 
був величезний розрив у розвитку кількох великих промислових 
міст і маси населених пунктів, що не потрапили в орбіту індуст�
ріальних перетворень. Індустріальна модернізація не тільки не 
супроводилася політичною і культурною, але перебувала у гострому 
конфлікті з останніми. Іноземним капіталістам було невигідно 
вкладати кошти у міську інфраструктуру, і тому Юзівка, не кажучи 
вже про інші нововиниклі осередки індустріалізації, офіційного 
статусу міста аж до падіння імперії так  і не здобула.  

Напередодні Першої світової війни власники Новоросійського 
товариства були переконані: «не маючи жодного самостійного зна�
чення, Юзівка не має і не може мати самостійної життєздатності і є 
фабричним поселенням, яке існує, доки функціонує завод і шахти 
Новоросійського товариства». Отже, створення Юзівки – неминучий 
процес приречення на занепад. «Штучність, примус, тимчасовість – 
три ключові чинники, які було покладено в основу формування 
Юзівки»29. 

За два роки після 1861 р. тривало перетворення селищ Луганськ, 
Завод та Кам’яний Брід у місто Луганськ. Статус повітового міста він 
отримав лише 3 вересня 1882 р. У 1895 р. німецький підприємець 
Гартман перевіз сюди з Хемніца (Саксонія) паровозобудівний завод, 
який у 1900 р. випустив перший локомотив. У 1896 р. бельгійці 
заснували Анонімне товариство Луганських емалевих майстерень, у 
1897 р. – Анонімне товариство Луганських ливарних заводів.  

Маріуполь сформувався як важливий торговельний порт на 
Азовському морі. До 1780 р. мало назву Павловськ, з кінця ХІХ ст. – 
Маріуполь. З середини ХІХ ст. тут налічувалося 4579 осіб, а з 1914 – 
близько 58 тис. осіб. У 1908 р. пущено першу в місті електростанцію, 
у 1910 р. споруджено водогін. Найбільше вугільне підприємство – 
Горлівка у 1879 р. дало понад 5 млн пудів палива. У 1899 р. в місті 
було засноване «Бельгійське анонімне товариство Государевобай�

—————— 
28 Кононов І. Етнос. Цінності. Комунікація. – С. 113, 120. 
29 Кармазіна М. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада До-

нецька. – С. 78. 
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рацьких кам’яновугільних копалень», а 1900 р. – ще одне «Това�
риство Микитівських копалень». Бельгійська компанія 1897 р. 
побудувала тут завод, що створював устаткування для шахт і 
металургійної промисловості. В кінці 1886 р. було отримано першу в 
Росії ртуть. Небезпечним і шкідливим стало ртутне виробництво, від 
якого гинули внаслідок отруєння парами ртуті та сірки30. 

Жахливі умови праці й побуту, скупченість і антисанітарія були 
постійними джерелами епідемій. Навесні 1910 р. у Херсонській 
губернії почалася епідемія холери, якою влітку вже було охоплено 
500 населених пунктів; в Одесі лютувала й чума. Ні про яку 
ефективну боротьбу з епідеміями внаслідок обмалі медичного пер�
соналу не могло бути й мови – приміром, у Кривому Розі на 22 тис. 
осіб була всього одна «лікарня» на 12 ліжок, а всього в місті було  
6 лікарів і 11 фельдшерів. Не доводиться за таких умов дивуватися 
тому, що з 11180 осіб тих, хто захворів у Херсонській губернії на 
холеру, 5014 чол. загинули31. 

Отже, при всіх своїх неймовірно прискорених темпах трансфор�
маційні процеси цього часу були односпрямованими і у своїй основі 
«навздогінними». Вони істотно змінили систему відносин в еконо�
мічній сфері, але доволі слабо впливали на інфраструктуру жит�
тєзабезпечення робітників. За Г. Касьяновим, індустріальна мо�
дернізація (перехід від традиційно�аграрного суспільства до ін�
дустріально�модерного) призводила до розбалансування властивої 
українцям традиційної соціальної структури, породжуючи серйозні 
соціальні, соціально�психологічні й культурні проблеми. «Модерні�
зація, яка здійснювалася під егідою панівних щодо українців націй, 
підсилювала асиміляційні процеси, відчуження сільської культури 
від міської, провокувала кризу традиційних цінностей, зосеред�
жених для більшості української інтелігенції в ареалі традиційно�
аграрної культури». Криза архаїчно�аграрного суспільства у кра�
щому випадку супроводилася визріванням «культурницького» націо�
налізму, який охоронці імперської неподільності Росії вкладали у 
формулу «современного этапа южнорусского сепаратизма»32. 

Загалом, у баченні В. Смолія, С. Кульчицького та Л. Якубової, 
тогочасний Донбас був співставний за темпами зростання із євро�
пейськими аналогами, але це жодним чином не позначилося на його 
соціальній сфері. Що ж до культурної – то відставання від аналогів 
цивілізованого світу було просто�таки колосальним. Власне, йшлося 

—————— 
30 Молчанов В. Донбас у системі соціально-демографічних та економічних процесів 

(ХІХ – початок ХХ ст.). – К., 2015. – С. 78-96. 
31 Матеріали санітарної статистики України (1876–1914 рр.). – Харків, 1925. – С. 69. 
32 Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. – К., 1999. – С. 309. 
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про свого роду технологічний вибух у голому степу – в прямому і 
переносному сенсі. Впродовж півсторіччя на місці хуторів виросли 
вражаючі уяву промислові гіганти «царства вугілля та металу», що 
притягли сюди десятки тисяч різношерстного люду: від іноземних 
інвесторів та інженерів з європейською університетською освітою до 
неписьменних російських селян�заробітчан. На цьому соціальному 
ґрунті в умовах зростаючої концентрації та монополізації вироб�
ництва запустилася своєрідна «термоядерна реакція», що започат�
кувала епоху активного перемішування етнічних складових Дон�
басу»33. 

Розпочатий поваленням самодержавства у лютому 1917 р. 
розпад Російської імперії довершили потужні відцентрові процеси, 
що були результатом поразок у війні та національно�визвольних 
рухів. Хаотизація суспільного життя зумовлювалася гострим проти�
борством ліберальних, соціал�демократичних, націоналістичних, 
анархістських ідей, причому у кожній з названих течій існували як 
правило, два полюси – поміркований та радикальний.  

Від часу проголошення УНР у листопаді 1917 р. протягом трьох 
місяців Донецький басейн не входив до її складу. Паралельно з 
органами Тимчасового уряду та радами у Києві діяла Центральна 
Рада, яка створила у Маріуполі, Луганську, Бахмуті свої повітові 
ради і спиралася на українізовані військові частини та загони 
«Вільного козацтва». Соціал�демократичні організації більшовиць�
кого напряму у Харкові, Катеринославі, Києві намагалися боротися 
із загостренням соціальних суперечностей та відстороненням робіт�
ників, насамперед шахтарів. 1917 рік, як свідчать історики, пере�
творився у робітничих поселеннях на «один суцільний безперервний 
конфлікт», практично не керований, стихійний, жорстокий. Замість 
самоуправління на підприємствах – хаос, знеособлення, безвідпові�
дальність і, відповідно, економічна деградація, замість революційно�
го порядку – розквіт мародерства та бандитизму, погромні настрої.  
У Донбасі більшовики зіткнулися не з класичним пролетаріатом, а у 
своїй масі напівпролетаріатом – з усіма непересічними особливос�
тями його ментальності. У грудні 1917 р. Донбас поринув у білий 
терор, який запровадили загони Каледіна, знищуючи на своєму 
шляху ради. «Вакханалія дикості» – у наступних роках у цих словах 
концентрується досвід анархістського руху під проводом Н. Махна, 
Всевеликого Війська Донського, білогвардійців34. «Насувався 1919 
—————— 

33 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим: місце в модерному націо-
нальному проекті. – С. 44-45. 

34 Кульчицький С., Якубова Л. Донеччина і Луганщина у ХVІІ–ХХІ ст.: історичні 
фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному 
просторі. – К., 2015. – С. 119-161. 
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рік – рік абсолютної владної «шизофренії»: місцевості, села й селища 
на якийсь час опанувалися отаманами Директорії, їх проганяли 
загони Н. Махна чи інших отаманів; в інших відновлювалися ради, 
за ними приходила біла диктатура – так нескінченне число разів… 
Тотальний господарський занепад у містах, нескінченні реквізиції в 
селі, насилля та щоденна загроза смерті, тотальна дегуманізація 
соціального середовища завершували картину. Громадянська війна 
перетворила терени Донбасу на театр фатальних за своїми наслід�
ками бойових дій»35. 

Адміністративно�територіальний устрій Донбасу часів грома�
дянської війни лишався неусталеним і залежав від перебігу воєнних 
дій. 6 березня 1918 р. Центральна Рада ухвалила закон «Про 
адміністративно�територіальний поділ України», згідно якого ос�
новна одиниця адміністративно�територіального поділу на Донбасі 
іменувалася Донеччиною. Уже в кінці квітня цей закон був ска�
сований гетьманом П. Скоропадським, але його влада тут була 
доволі швидко зметена в ході Бахмутського повстання. Прийшовши 
до влади в кінці 1918 р., більшовики на базі частини Катерино�
славської губернії (Бахмутського й Слов’яносербського повітів) дек�
ретом від 5 лютого 1919 р. утворили Донецьку губернію. Вже влітку 
того ж року вона припинила своє існування у зв’язку з наступом 
Денікіна. 

Зрештою на Донбасі більш масовими були соціал�демократичні 
організації більшовицького напряму, які формувалися на засадах 
дистанціювання від Центральної Ради як «буржуазного органу». 
Більшовики Донецько�Криворізького басейну сприйняли як належ�
не рішення Тимчасового уряду обмежити територію України п’ять�
ма губерніями; в усякому разі жодних протестів з цього приводу з 
їхнього боку не пролунало. 

Великий прошарок знедолених і мігрантів зумовлював перева�
жаючий вплив лівих течій російського походження – соціалістів�
революціонерів, анархістів, соціал�демократів (у меншовицькій та 
більшовицькій версіях). З більшовицьким центром у Петрограді 
останні були, однак, у відносинах «притягання – відштовхування», 
які стали особливо напруженими після того, як Центральна Рада 
пред’явила претензії на увесь український простір, у тому числі й на 
промисловий Донбас. На якомусь етапі місцевим більшовикам до�
велося визначатися, і після певних хитань вони все ж взяли участь в 
акті проголошення утворення УСРР (ініціювавши, однак, прийняття 

—————— 
35 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-

політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, 
перспективи. – С. 76. 
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окремої резолюції «Про самовизначення Донецького і Криворізького 
басейнів»). 

Пленум обласного комітету Рад Донецького і Криворізького ба�
сейнів 17 листопада 1917 р. схвалив постанову про доцільність 
«залишення всього Донецько�Криворізького басейну з Харковом у 
складі Російської республіки з віднесенням цієї території до особ�
ливої, єдиної самоврядної області». Утворення Донецько�Криво�
різької республіки у кінці січня 1918 р. її організатори пояснювали 
прагненням створити заслін для проникнення на Донбас німецьких 
військ, запрошених Центральною Радою. Але значно більшою мірою 
воно відбивало заперечення національного принципу у будівництві 
радянської федерації: місцеві більшовики бачили її федерацією не 
радянських республік, а економічно споріднених областей.  

Раднарком РСФРР не визнав ДКР ні самостійною республікою, ні 
частиною Російської Федерації, а саме її відокремлення оцінив як 
«шкідливе». У березні тодішній голова більшовицького уряду УНР 
М.Скрипник видав постанову про ліквідацію Донецько�Криворізької 
республіки і про приєднання її території до України.  

У дискусіях «лівих» і «правих» в КП(б)У щодо статусу радянської 
УНР і новоутвору у вигляді Донецько�Криворізької республіки обидві 
сторони звинувачували одна одну в сепаратизмі. Як показав 
В. Солдатенко, Ф. Сергєєв (Артем) вбачав сепаратизм у прагненні 
Г. Пятакова встановити федеративні зв’язки між російською та 
українською радянськими республіками, а для Пятакова сепара�
тизмом було прагнення Артема до збереження окремої Донецько�
Криворізької республіки. Другу точку зору поділяла і Москва:  
17 лютого 1919 р. Рада оборони РСФРР під головуванням В. Леніна 
прийняла коротку постанову: «просити т. Сталіна через Бюро ЦК 
провести знищення Донкривбасу». Такою ж категоричною була і 
реакція Сталіна: «Ніякого Донкривбасу не буде і не повинно бути, 
час би кинути займатись дурницями». Утім, перед загрозою дені�
кінського наступу у дещо прихованому вигляді ідею незалежного від 
української влади утворення в Донбасі було реанімовано під час 
розширеної наради, скликаної у Харкові 30 квітня 1919 р. У про�
токолі наради зазначалося, що створюване нею бюро Ради оборони 
Донецького басейну «неофіційно знаходиться у зв’язку, під конт�
ролем і діє за директивами виключно Москви». Навіть у такому, 
сприятливому на перший погляд для Кремля рішенні В. Ленін 
побачив відновлення «гри в самостійність Донкривбасу і в місцеві 
республіки». «Заявляю, – довів він до відома В. Межлаука і Артема 
свою реакцію, – що ви будете віддані під партійний суд і виключення 
з партії, якщо не кинете цієї гри». 

Однак сепаратисти і на це грізне попередження не зреагували. 
Підготовлений Артемом, К. Ворошиловим, А. Каменським та В. Меж�
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лауком у травні план створення Реввійськради Донецького фронту 
передбачав виділення 2�ої Української армії у складі Українського 
фронту і підпорядкування її Південному фронту. У телеграмі Леніна 
Межлауку й Ворошилову сформульована у такий спосіб ідея «окремої 
донецької єдності» у складі двох російських і однієї української армій 
відкидалася; натомість від них вимагалося забезпечити зміцнення 
української армії. На переконання В.Солдатенка, така позиція 
зумовлювалася тим, що ця ідея «не вписувалася» у контекст ух�
валеного ВЦВК Рад саме того дня декрету «Про об’єднання ра�
дянських республік Росії, України, Латвії, Литви, Білорусії для 
боротьби зі світовим імперіалізмом». Проблему боротьби з донкрив�
баським сепаратизмом Кремль вирішував і кадровими перестанов�
ками, зокрема Ф. Сергеєв (Артем) став секретарем Московського 
комітету партії і головою Всеросійської спілки гірничих працівників. 
Однак, прецедент було створено, і регіоналістські настрої в Донбасі і 
надалі зберігалися, час від часу давали про себе знати, здебільшого 
на побутовому рівні36. Не дивно, що й нині  знаходиться чимало 
бажаючих реанімувати мертвонароджену ідею з метою надання 
бодай якоїсь легітимності відвертому сепаратизмові. 

Проголошення незалежності розмежувало новий історичний 
етап. Якщо в радянській історіографії Донбас – «Всесоюзна коче�
гарка» – підносився як парадна вітрина радянського способу життя, 
то в пострадянському українському дискурсі він постав передовсім 
як покруч, покалічений русифікацією. Чи не першою узагальню�
ючою працею стало дослідження Г. Куромія, яке актуалізувало 
проблему регіональної ідентичності та її пограничний характер, 
наголошуючи на можливості легкого підпорядкованння обом іден�
тичностям – українській та російській. Не лише Донбас, але й 
Україна загалом розривалися між національною та класовою іден�
тичністю упродовж 1917–1920 рр. Вдумливим продовженням стало 
дослідження ідентичності українського Донбасу польської дослід�
ниці Марти Студенної�Скрукви «Український Донбас. Обличчя 
регіональної ідентичності» – з уважним простеженням складової 
міфології, домінуючої українсько�російської коаліції, шахтарської 
культури, сепаратизму й регіоналізму37. 

Нині історичний досвід засвідчує: формування модерної укра�
їнської політичної нації є об’єктивним і, тепер вже зрозуміло, не�
зворотним процесом. Націєтворення – наскрізний процес перерод�

—————— 
36 Докладніше див.: Солдатенко В. Ще про донецький сепаратизм: продовження 

історії в 1919–1920 рр. // Світогляд. – 2016. – № 3. – С. 64-68. 
37 Студенна-Скруква М. Український Донбас. Обличчя регіональної ідентичності. – 

К., 2014. 



Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України 274 

ження суспільства; його неможливо «організувати» чи «вигадати». 
Отже, українська модерна нація не може народитися раніше, ніж 
«перетравить» свій радянський досвід, не розкриє в ньому все 
втаємничене і незнане38. 

 
 
 

2. Донбас яê напівпериферія ó сêладі УРСР 
 
 
 

Відновивши свою владу на Донбасі у січні 1920 р., більшовики 
зробили центром губернії Луганськ, але з серпня 1920 р. роль 
губернського центру перебрав на себе Бахмут. Реформи адмініст�
ративно�територіального устрою, які увійшли у свою активну фазу у 
1923 р., переформатували повітову систему – у складі губернії 
замість повітів виникло 7 округ. Через два роки справа дійшла до 
ліквідації губерній, і 5 округ, що лишилися на Донеччині, були 
підпорядковані безпосередньо харківському центру.  

Проблема статусу території та окремих соціальних груп – один з 
найдієвіших чинників розмежування етнічних груп Донбасу. Не 
самі по собі стосунки українців і росіян породжували конфлікти, а 
той доступ до влади й привілеїв, які для них забезпечував напрям 
політики на тому чи іншому етапі. Для мешканців Донбасу ви�
явилися болісними ті переорієнтації в національній політиці 
Кремля, які змінювали форми підпорядкованості мало не щороку. 
Відстань від «позитивної дискримінації» початку 20�х років через 
травматичну для багатьох втрату Таганрога з округою до «політики 
національного стримування» кінця 20�х – початку 30�х років 
виявилася надто короткою для її адекватного усвідомлення більшою 
частиною мешканців регіону. Але в самій Шахтинській області 
ставлення до відділення її від УСРР з самого початку було нега�
тивним. Це засвідчив, зокрема, ІV Шахтинський окружний з’їзд рад, 
прийнявши у червні 1924 року резолюцію про «цілковиту недо�
цільність і шкідливість приєднання Шахтинського округу до Дон�
ської області».  

З’їзд категорично вимагав від місцевої влади вжити рішучих 
заходів, щоб «попередити всілякі спроби Донської області піднімати 
це питання в центрі». Повністю схвалюючи таке рішення, сесія 
Шахтинського окрвиконкому переконливо доводила, що доводи про 

—————— 
38 Кульчицький С., Якубова Л. Донеччина і Луганщина у ХVІІ–ХХІ ст. – С. 43-44. 
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тяжіння округу до Ростова базуються переважно на дореволюційних 
даних і повністю ігнорують сучасні реалії. Зокрема, те, що відрив від 
Донбасу Власово�Грушівського округу з кількістю робітників до  
40 тис. завдасть значних збитків не лише всій системі управління 
державною кам’яновугільною промисловістю, але й постачанню 
залізниць, цукрової промисловості, «внесе плутанину й сум’яття в 
умови праці і її оплату по всьому Донбасу»39. Проте в Кремлі питання 
вже було вирішене, і на такі застереження ніхто не зважав. 

Як зазначалося у доповідній записці ЦК КП(б)У «Про врегулю�
вання державного кордону між УСРР та РСФРР» наслідком здійс�
нених у 1924 році змін на прилеглій до УСРР території Росії лиши�
лося понад 2 мільйони українського населення, а співвідношення 
населення приєднаних до УСРР територій і відібраних у неї ста�
новило 278 тисяч до 478. Відторгнення Донецько�Шахтинського 
округу від УСРР, зазначалося в ній, «зовсім штучно ділить гос�
подарсько�цілісну одиницю – Донбас – між двома республіками». 
Численні протести з боку ЦК КП(б)У у Москві розцінили як «удар по 
економічному районуванню Південного Сходу», як хитання, здатні 
призвести до зриву величезної важливості реформи районування, 
доцільної перебудови старого адміністративно�територіального по�
ділу відповідно до економічних ознак». Пригадали «українцям» і 
позицію незгоди, що її у 1922 році уряд України оприлюднив у 
відповідь на директиви Держплану щодо районування. При цьому 
недвозначно було заявлено: «українські товариші», мовляв, взагалі 
виступають проти дотримання економічних принципів у району�
ванні, «побоюючись, що економічне районування може призвести до 
перегляду кордонів республік, облаштованих за національним 
принципом». ЦК ВКП(б), зазначалося у схваленій Сталіним сек�
ретній директиві членам ЦК і ЦКК ВКП(б), «ні в якому разі не може 
йти цим шляхом». 

Тим часом реакція українських громадян на ці зміни і на недо�
сить рішучу позицію ЦК КП(б)У у цьому питанні була здебільшого 
гостро негативною. Голова раднаркому УСРР В. Чубар знайшов за 
потрібне довести до відома членів політбюро ЦК ВКП(б) адресований 
йому лист М. Мазяренка (вересень 1924 р.), в якому той прямо 
запитував: Чому населені українцями повіти Курської та Воро�
незької губерній не приєднані до УСРР? Чому у східній і південній 
Україні спокійно відбувається обрусіння українського народу?  
«В акті приєднання Шахтинського й Таганрозького районів україн�
ський народ ще раз бачить над собою явне знущання»40. 

—————— 
39 Сергійчук В. Етнічні землі і державний кордон України. – К., 2000. – С. 91.  
40 Там само. – С. 65-67, 94-102. 
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Реакцією на такі «знущання» і була найчастіше неадекватна 
економічна поведінка на груповому рівні. При цьому мотиви такої 
поведінки можуть бути ситуативними, спричиненими випадковими 
факторами. Конкуренція групових «егоїзмів» може мати етнічне 
забарвлення навіть там, де видимих причин до етнічного чи 
територіального конфлікту немає. Від політики інститутів влади 
вирішальною мірою залежить, чи перейде латентна конфліктність 
групи у стадію протистояння. Реакція на місцях щодо на насад�
жування завдань «згори» зазвичай буває негативною. Варіативність 
етнічної акомодації – сприйняття нав’язаних «правил гри» – вияв�
ляється у досить широкому діапазоні – від адаптації й акультурації 
до її імітації, своєрідної етнокультурної мімікрії. Уникнути спов�
зання до такої мімікрії держава може як мінімум двома способами: 
вдумливого узгодження інтересів по лінії «ми – вони» і децентра�
лізацією на управлінських рівнях з перенесенням центру ваги на 
самоврядування.  

Якщо ж держава, як це було в СРСР, виявляється глухою до 
прагнень зміни етнополітичного статусу невдоволених суспільних 
страт, вона провокує етноконфлікти, навіть не помічаючи руйнів�
ного потенціалу власних незважених дій. Політизація «переживань» – 
майже неминуча реакція на таку глухоту. І хоча за сепаратист�
ськими проявами на початковому етапі легко розгледіти корпора�
тивні інтереси, вони еволюціонують убік ескалації конфліктності, по 
лінії «свої – чужі».  

Коли окружний поділ у 1930 р. було ліквідовано, територія 
Донеччини поділялася на 12 міських рад і 23 райони, які під�
порядковувалися безпосередньо харківському центру. Надалі керів�
ництво регіоном зосередила у своїх руках Москва. Після того, як 
частина сільськогосподарських районів Донбасу у лютому 1932 р. 
увійшла до складу новостворених Дніпропетровської і Харківської 
областей, за рештою його території умовна назва «Донбас» із під�
порядкуванням союзному центру зберігалася до літа. 2 липня  
1932 р. ВУЦВК прийняв постанову «Про утворення Донецької 
області в Донбасі». До її складу увійшли 17 адміністративно�
територіальних одиниць (міськрад і районів Донбасу), 13 районів 
Харківської і 5 районів Дніпропетровської області. Новостворена 
Донецька область включала територію сучасних Донецької і Луган�
ської областей. Адміністративним центром її деякий час лишався 
Бахмут (Артемівськ), з осені 1932 р. ним стало м. Сталіно. Зрештою 
його все ж розділив кордон між РСФРР та УСРР, і цей стан 
зберігається донині: більша частина Донбасу належить Україні, 
менша (у межах колишньої Області Війська Донського) – Російській 
Федерації. 



Розділ 3. Рубіжність Донбасу: соціокультурний зріз 277 

Оскільки в Донбасі, як вважає В. Рафеєнко, містоутворюючим 
був не національно�культурний чинник, а економічний (з підпри�
ємством як центром спільноти), людина як особистість тут ніколи 
нікого особливо не цікавила. Головним і визначальним чинником 
була її професійна і ділова придатність. «Регіон мав існувати тільки в 
тих скріпленнях, які і надалі дозволяли в людині бачити не стільки 
людину, скільки придаток до виробництва. Інструмент, а не осо�
бистість. Функція, а не жива душа»41. 

Як значною мірою штучне утворення із закладеним у його 
фундамент неабияким конфліктогенним потенціалом, Донбас був 
приречений на постійні «з’ясування відносин», тертя, прояви сепа�
ратизму. Гостра невідповідність між його високою питомою вагою у 
промисловому комплексі СРСР та браком уваги центру до міської 
інфраструктури зумовила неймовірну скупченість на порівняно 
невеликій території заводів, шахт, комунікацій, внаслідок чого міста 
плавно «перетікали» одне в одне. Промислові викиди, терикони 
ускладнили економічну ситуацію настільки, що людям стало бук�
вально нічим дихати. Але у міцно прив’язаній до створення потуж�
ного військово�промислового комплексу економіці краю мобіліза�
ційні завдання важили набагато більше, ніж елементарні життєві 
потреби людей.  

Специфічні особливості Донецького регіону – віддаленість від 
центру, значна довжина кордону з Росією, вихід до Азовського моря, 
вигідне транспортне сполучення, потужний природно�ресурсний 
потенціал створили умови для його використання як основи роз�
винутого територіально�виробничого комплексу. Постійний дефіцит 
робочих рук зумовлював активну переселенську політику, внаслідок 
чого сформувалася строката етнічна структура й специфічне соці�
альне середовище. Донбас, неначе магніт, приваблював найрізно�
манітніших злочинців та авантюрників. «На Донбасі сильніше, ніж в 
інших регіонах, відбувалося тотальне винищення носіїв альтерна�
тивної думки, потенціальних осередків спротиву, яким було укра�
їнське село, а русифікація поєднувалась з активним (а часом і 
насильницьким) насадженням у свідомість мешканців регіону ра�
дянських міфів та ідеологем: культ індустріалізації, особлива роль 
регіону у «будівництві комунізму», беззаперечне лідерство пролета�
ріату і, як наслідок, пропаганда «шахтарської робітничої слави» 
як ціннісної основи Донбасу». Сформований за таких умов робіт�
ничий соціум являв собою строкату за етнічним складом і мо�
ральними цінностями спільноту, здебільшого відірвану від історич�

—————— 
41 Свентах А. «Феодально-промисловий ідіотизм як філософія влади» // День. – 

2014. – 3-4 жовтня. 
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ного, культурного й релігійного коріння, зрусифіковану й заідеоло�
гізовану радянськими цінностями, впевнену у своїй значущості як 
рушійної сили розвитку42. 

У баченні Дж. Мейса мілітаризація громадської думки, прищеп�
лення страху перед справжніми та здебільшого вигаданими воро�
гами, всі оті безкінечні «фронти» – культурні, ідеологічні, історичні, 
мовознавчі, хлібозаготівельні тощо – активно творили в свідомості 
громадян альтернативну дійсність. «У 1928 році у місті Шахти, в 
російському Донбасі, перенесеного від України за п’ять років перед 
тим, розпочалася справа так званих буржуазних спеціалістів, які 
нібито саботували роботу на шахтах. Завідома фальшивка, наскрізь 
шита білими нитками, була пробним шаром сталінської системи, 
своєрідним тестуванням, як сприйме населення і суспільство вза�
галі, в тому числі і партія, вимогу пошуку безкінечних ворогів… Це 
був початок заоркестрованого параноїдства сталінської системи. Від 
боротьби зі «шкідниками» на виробництві та «боротьба» блискавично 
перекинулася на інтелектуальні сфери… Втім у всій цій нібито 
безсистемній, божевільній вакханалії чітко проглядалася певна 
логіка і мета»43. 

Робітники у гірничозаводській промисловості мали виразні від�
мінності у порівнянні з робітниками металургійних чи машино�
будівних підприємств. Вважалося, що «чорнова» робота у шахті не 
потребує високої кваліфікації чи специфічних знань. Селян різного 
походження й категорій звозили на шахти, як правило, примусово, і 
уже сам цей процес був для багатьох травматичним. Далі виразно 
давалася взнаки градація між «майстровими» й «селянами». Чим 
важчими були умови праці, тим виразніше виявлялася тенденція до 
«буйства», пияцтва, різних асоціальних вчинків.  

У баченні науковців Інституту економіки промисловості НАН 
України, державна політика СРСР активно сприяла міграції в міста 
«великих будов» представників різних національностей та різних 
релігійних конфесій. В середньому в 30�х рр. для роботи лише у 
вугільній промисловості та будівництві в Україну щорічно переїз�
дили близько 40 тис. робітників з Росії. Окрім селян, робочою силою 
служили також ув’язнені, яких направляли на Донбас на виправно�
трудові роботи. До комсомольсько�молодіжних призовів та наборів 
додалися депортації, переміщення репатрійованих та інтернованих, 
реконвойованих та амністованих, поселення військовополонених. 

—————— 
42 Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій 

на Донбасі. – С. 26, 35. 
43 Мейс Дж. Україна: матеріалізація привидів. – С. 472-473. 
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Сюди масово їхали після відбуття покарань у місцях позбавлення 
волі, особливо після низки амністій у 1950�х рр.  

Формування специфічного соціального середовища, відірваного 
від свого етнічного та релігійного коріння, родинних зв’язків та 
обов’язків, накладало суттєвий відбиток на соціальні відносини.  
У шахтарських містах і селищах склалася т.зв. «барачна культура» з 
її «психологією мінімізації життєвих благ» через відсутність альтер�
нативного, іншого, хоча б мінімально прийнятного, вибору. Доміну�
вання робітничого класу та політика його апологетизації призвели 
до формування т.зв. «пролетарської культури», внаслідок якої від�
булася певна маргіналізація міського соціуму. Особистість «пере�
малювалася», нівелювалося відчуття культурної або політичної 
спільності, не важливими стали національна ідея, рідна мова, освіта 
та ін. Різноманітна за етнічним складом і моральними цінностями, 
людська спільнота, здебільшого відірвана від свого історичного, 
культурного й релігійного коріння, русифікована та ідеологізована 
радянськими цінностями та нормами, утім, при невисокому освіт�
ньо�культурному рівні була впевнена у своїй особливій значимості 
як головної рушійної сили індустріального розвитку44. 

У той самий час, коли в містах Західної Європи складалися 
початки самоорганізації і громадянського суспільства, а робітники 
засвоювали індивідуалістичні норми цивілізованого співжиття, в 
містах Російської імперії робітництво було поставлене в умови, коли 
єдиний вихід енергії незадоволення можна було знайти у пияцтві, 
бійках («стінка на стінку») тощо. Прірва між буржуазною цивілізо�
ваністю й пролетарською схильністю до анархії та нестримного 
протесту поглиблювалася, чим значною мірою був зумовлений 
стрімкий розвиток робітничого руху на початку ХХ століття. 

Отже, не так вже й просто дати однозначну оцінку економічним, 
політичним, соціальним, психологічним змінам, які принесла із 
собою модернізація у її вітчизняному варіанті. Повертаючись знов 
до міркувань Е. Тоффлера, запитаємо себе разом з ним: який 
критерій варто прийняти у даному разі? Життєвий рівень чи вплив 
на біосферу? Тривалість життя чи свободу особистості? Очевидно, 
що «бридкі нетрі, що з’явилися навколо міст», погані житла, погане 
водопостачання, інфекційні хвороби у даному контексті не дають 
підстав говорити про зростання життєвих стандартів. Не дово�
диться вже говорити про непоправну шкоду, завдану екології – 
разом із вичерпанням дешевої сировини. Отже, цивілізація Другої 

—————— 
44 Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху. –  

С. 35-37. 
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Хвилі неминуче мала опинитися в кризі, бо підривала джерела 
власного існування45. 

Урбанізація 20–30�х рр., у ході якої міське населення УСРР 
зросло більш як удвічі, була продиктована завданнями «соціаліс�
тичної індустріалізації» і супроводилася цілеспрямованою політи�
кою щодо перетворення робітничого класу в опору системи. 
Феномен запізнілого індустріалізму в СРСР дістав найбільш ви�
разний прояв у підпорядкуванні економіки політиці і такому фор�
суванні темпів індустріалізації, яке підривало основи нормального 
життєзабезпечення. Урбанізація була жорстко прив’язана до ство�
рення могутнього військово�промислового комплексу і мала всі 
ознаки штучності і нехтування елементарними життєвими потре�
бами людей.  

Польський соціолог П. Штомпка підійшов, на наш погляд, най�
ближче до розуміння модернізації як багатоваріантного процесу.  
Її можна охарактеризувати, по�перше, як уособлення прогресу, ана�
лог таких суспільних змін, які легко вмістити на загальноприй�
нятній шкалі покращень. Можна трактувати її і ширше, приміром, 
як увесь комплекс соціальних, політичних, економічних, інтелек�
туальних трансформацій, що відбувалися упродовж ХVІ–ХХ ст. 
Нарешті, третій підхід базується на поглибленому дослідженні тих 
змін, які впливають на дихотомію «центр – периферія»46. 

Український тип модернізаційних перетворень найкраще вияв�
ляв свою ефективність в економічній сфері. У баченні О. Субтель�
ного, глобальна тенденція перетворення традиційних аграрних 
країн на сучасні індустріальні та постіндустріальні демонструвала 
безліч національних та регіональних форм. «Модернізація на Україні 
особливо вражає у кількох відношеннях. Колись аграрна за самою 
своєю суттю, Україна стала індустріальною в надзвичайно швидкий 
і травматичний спосіб. До того ж модернізацію тут здійснювали 
переважно неукраїнці. Відтоді й тепер зберігається певний поділ між 
українським і модерним»47. 

Хоч концепт модернізації у нас уже став по суті універсальним 
пояснювальним модусом, на наш погляд, він також потребує знач�
ного переосмислення. Існують приховані пастки у самому модер�
нізаційному дискурсі: це поняття надто розмите й полісемантичне, 
щоб окреслювати привабливі перспективи. Найчастіше під модер�
нізацією на пострадянському просторі розуміють своєрідне техно�
логічне переоснащення, у кращому випадку доповнене кадровими 

—————— 
45 Тоффлер Е. Третя Хвиля. – С. 109-113. 
46 Sztompka P. Socjologia zmian spolecznych. – Kraków, 2007. – S. 130. 
47 Субтельний О. Україна. Історія. – С. 15. 
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змінами, а про радикальні соціальні новації говориться глухо або 
взагалі не йдеться. На Заході абстрактні модернізаційні посили вже 
не сприймаються; там воліють радше говорити про індивідуа�
лізацію, регіоналізацію, децентралізацію. Епоха модерну для Заходу 
десь позаду, і на політичній лексиці це позначається виразно.  
У наукових дискурсах модернізація асоціюється з цілком конкрет�
ними речами: боротьбою з корупцією, клановою монополією на 
владу, стимулюванням активності громадянського суспільства, де�
централізацією політичного життя на принципах федералізму чи 
«регіональної держави», гарантування людської безпеки. Так чи 
інакше, модернізація у сучасному світі дедалі більше асоціюється з 
реалізованою «згори» децентралізацією. Очевидно, що і вітчизняні 
рефлексії на теми модернізації мають осмислюватися в ключі опти�
мізації системи управління в напрямі «згори – донизу».  

Один з найбільш вдумливих аналітиків специфічності Донбасу 
Гіроакі Куромія точно підмітив, що особлива регіональна ідентич�
ність, що формувалася у цьому порубіжному регіоні, «демонструє 
концептуальну небезпеку надмірного зосередження на нації та/або 
класі за рахунок усіх інших ідентичностей». Відмінності між укра�
їнцями та росіянами в Донбасі часто були розпливчастими, нечіт�
кими. Подібності в їхніх звичаях та мовна близькість зробили їхні 
самоідентичності амбівалентними. Корені привабливої сили Дон�
басу Куромія відшукує у «негативній свободі» окраїнних земель, у 
«незалежному мисленні вільного степу». Саме тому Донбас упродовж 
усієї радянської історії залишався економічною та політичною проб�
лемою для Москви. Мешканці Донбасу поводилися як люди межової 
території – так, ніби це надукраїнська, антиметропольна козацька 
земля. «Як говорив Троцький, Донбас був землею, якої усі повинні 
були боятися»48. 

Вітчизняні дослідники історії Донбасу часто віддають належне 
висновкам Г. Куромії. Утім, деякі з цих висновків у них викликають 
«щире здивування», зокрема, щодо глухоти місцевих мешканців до 
національних гасел УНР. Залежністю Г. Куромії від більшовицьких 
джерел вони пояснюють однобічне висвітлення подій 1914–1921 рр. 
на Донбасі. Увага звертається на замовчування того факту, що 
впродовж чотирьох років «Донбас був територією кривавого бойо�
вища, влада тут змінювалася близько двадцяти разів, ходили гро�
шові знаки усіх ворогуючих сторін, включаючи окупаційні адмі�
ністрації. В обставинах тогочасної системи розповсюдження інфор�

—————— 
48 Куромія Г. Донбас поміж Україною та Росією: позанаціональна ідентичність? // 

Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної  
соціології регіонів. – Луганськ, 2002. – С. 541-554. 
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мації і місцяни, а тим більше – сільські мешканці були неспроможні 
стежити за канвою політичних подій49. 

У баченні В. Головка базовою світоглядною суперечністю тери�
торіальної ідентичності Донеччини стала історично сформована 
невідповідність між великими можливостями («степова вольниця») й 
жорсткими обмеженнями («галерна праця»). Можливості, які нада�
вав Донбас у період економічного буму останньої третини ХІХ – 
початку ХХ ст., порівнювали зі специфікою колонізації американ�
ського Дикого Заходу. Але романтичні ілюзії у приваблюваних ними 
прибульців швидко зникали – експлуатація робітників тут була 
жорсткою, а праця – небезпечною. Своєрідна гірничозаводська 
культура, яка формувалася в регіоні, була проміжною між тра�
диційно народною й індустріальною. Притаманна першій кано�
нічність форм накладалася на властиві другій уявлення про майже 
безмежні можливості самовираження50. 

Повертаючись у цьому зв’язку до міркувань Г. Куромія, звернемо 
увагу на його сьогоднішнє бачення специфічної політичної куль�
тури, сформованої в Донбасі в радянські часи. «Як проміжний регіон 
Донбас нечітко оформляв свої політичні інтереси, використовуючи 
протиборчі влади й партії (російську, українську, ліберальну, марк�
систську, націоналістичну тощо), щоб отримати найбільшу полі�
тичну вигоду для себе в даний момент». І це не байдужість, а свого 
роду стратегія. Донбас «не довіряє метрополії. Його стратегія – анти�
метрополія»51. 

Безумовно, має рацію І. Дзюба – його «мала батьківщина» – 
селище Оленівські Кар’єри і м. Докучаєвськ схожі на «суцільний 
марсіанський кратер». «Я виростав на Донеччині в ті часи – коли 
«Донбас» це звучало гордо… Тоді це була «Всесоюзна кочегарка», а 
фактично це й всесоюзна ливарня, всесоюзна кузня… Тільки згодом 
приходило розуміння того, якою дорогою ціною давалася ця слава і 
кочегарки, і рудні, і ливарні, і кузні – ціною хижацького спусто�
шення «підземних комор» донецької землі, затруєння атмосфери, 
жорстокої експлуатації робочого люду. За металургійними й ма�
шинобудівними гігантами, за монументальними пірамідами не 
кожен помічав дореволюційні «собачовки», в яких десятиліттями 
тулилися «гегемони» та їхні сім’ї. За пропагандистським услав�
ленням донецького робітництва як передового загону робітничого 
класу СРСР губилася справжня драматична картина сталінських 

—————— 
49 Кульчицький С., Якубова Л. Донеччина і Луганщина у ХVІІ–ХХІ ст. – С. 154.  
50 Схід і Південь України: час, простір, соціум. – Т. 1. – С. 106-112. 
51 Яковленко К. «Не думаю, що населення Донбасу хоче московського самодер-

жавства» // День. – 2015. – 15 січня. 
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чисток і розправ з «ворогами народу», а за гімнами й прокляттями 
«українському буржуазному націоналізмові» – цілеспрямоване, і 
пряме, і приховане, придушення української культури, українського 
слова»52. 

Усвідомлюючи серйозність проблем, пов’язаних з Донбасом, 
Кремль намагався створити регіону імідж «вітрини соціалістичних 
перетворень». Однак завдання створення «соціалістичних міст», яке 
постійно декларувалося правлячою партією, реалізувати не вдалося – 
насамперед через нестачу потрібних для цього коштів. Перенаселені 
«комуналки», бараки, черги у магазинах, практична відсутність 
зручного транспорту, складна криміногенна ситуація лишалися 
ознаками міст впродовж усього міжвоєнного періоду. У таких містах 
панувала своєрідна «псевдоторгівля», пов’язана із системою розпо�
ділу дефіциту, були начисто відсутні умови для розвитку приватної 
ініціативи.  

Прикметною ознакою довоєнного міста України стало його 
«оселянювання». Приплив у міста великої кількості селян привносив 
у міське середовище систему цінностей, притаманну селу, міська ж 
культура не мала належних умов для свого розвитку. Російський 
історик О. Ахієзер мав рацію, коли писав, що в СРСР «відбувалася не 
стільки урбанізація, скільки псевдоурбанізація, не стільки інтелек�
туалізація села, скільки «оселянювання» міста»53. Він же звертав 
увагу на те, що спроби поєднати індустріалізацію з архаїчним 
ставленням до праці наперед були приречені на невдачу. А гіперт�
рофія адміністративної інтеграції вступила у гострий конфлікт з 
різнобарвністю культурних регіонів, локальних територій, міграцій�
них уподобань, перетворивши зрештою цей конфлікт у найважли�
віший чинник дезорганізації суспільства і держави54. 

Загалом же осередки етнокультурної маргіналізації та асиміляції 
Донбасу стрімко змінювалося відтоді, як міста поволі трансфор�
мувалися у центри суспільно�політичного й економічного життя 
краю. Незважаючи на те, що на Донбасі локалізувалися, за 
Л. Якубовою, 7 із 30 національних районів України, не вони і не 
політика коренізації (українізації) намертво закарбувалися у пам’яті 
місцевих мешканців. Міжвоєнний період увійшов в обивательську 
пам’ять як епоха грандіозної індустріалізації, упродовж якої Донбас 
перетворився на флагмана виробничої потуги радянської України. 
—————— 

52 Дзюба І. Донбас – край українського слова // Уроки правди і добра: поезія і проза. – 
Донбас, 2001. – С. 37. 

53 Ахиезер А.С. Россия: Критика исторического опыта (Социокультурная динамика 
России). – Т. 1. – Изд. 2. – Новосибирск, 1997. – С. 577. 

54 Ахиезер А.С. Миграция в российской истории // Полития (Москва). – Зима 2004–
2005. – № 4. – С. 73. 
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«Не національні школи, а побудови часів сталінської індустріалізації 
сформували основу ментальної матриці донбасівців». 

Визначення поняття «місто», попри чисельні спроби його дати, 
зводиться, на жаль, до описових характеристик, які в свою чергу 
потребують роз’яснень та визначення. Перелік визначень, запропо�
нованих, зокрема, в українському правознавстві, рясніє епітетами: 
великий, складний, значний, особливий тощо, які самі по собі 
потребують пояснень та уточнень. Великий – у порівнянні з чим? 
Особливий – у чому? Потребують і додаткових пояснень або 
зіставлень такі словесні конструкції: «гомеостатичні властивості», 
«природний простір, який містить рукотворні простори», «більш чи 
менш значна», «більш чи менш обмежена». В Україні це – місто, 
селище, село, в сучасних реаліях це може бути об’єднання кількох сіл 
або кількох населених пунктів у статусі об’єднаної територіальної 
громади. 

Статистика свідчить, що площа урбанізованих територій, під 
якою можна дуже умовно розуміти площу міст, практично не змі�
нювалася протягом 1990–2010 років, натомість чисельного міського 
населення зросла за цей період, за даними ООН, з 2,259 млдр до 
3,352 млрд осіб. Українська урбаністика залишається на примі�
тивному рівні демографічних та економіко�географічних позицій 
радянського періоду. Визначення поняття «агломерація» зводиться 
до встановлення чисельності й щільності населення. Рівень урба�
нізації визначається за часткою міського та сільського населення, 
натомість віднесення населених пунктів до категорії міст і селищ в 
Україні є само по собі дуже умовним і жодним чином не пов’язане зі 
встановленням міського способу життя та наявністю економічно й 
соціально�культурних пов’язаних територій та громад. 

Донбас виявився лабораторією, в якій перевірку й своєрідну 
«обкатку» діставали найсміливіші експерименти радянської влади. 
Саме на цьому полігоні випробовувалися постулати «теорії боротьби 
двох культур», а також моделі «Всесвітнього Союзу Радянських 
Республік». Особливі форми соціальної взаємодії теж відпрацьо�
вувалися на Донбасі, і міста перетворювалися на постійний мігра�
ційний вир, а села стрімко втрачали традиційні форми етнічної 
культури. Аж до подій 2014 р. Донбас залишався в Україні одним з 
найбільш мігрантоприймаючих регіонів. А уздовж українсько�
російського кордону історично сформувалася своєрідна дуга, де 
частка уродженців Росії в населенні значно перевищувала серед�
ньоукраїнські показники. Більшовики зробили ставку на проле�
таріат і його ментальність, і не помилилися. Своєрідний симбіоз 
удавано «народної» влади і пролетарської маси дав можливість міс�
цевому пролетаріату відчувати себе гегемоном. Так відпрацьову�
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валася модель патронально�клієнтельних відносин, яка надавала 
владі стійкості, але водночас стала фундаментом соціокультурної 
деградації й децентралізації55. 

Слід наголосити, за Л. Якубовою, що як в історії козацтва, так і в 
історії Донбасу прагнення непідвладності зіграло злий жарт із його 
носіями. В поєднанні із правовим нігілізмом, соціальною апатією та 
суспільно�політичною неписьменністю сучасних мешканців Дон�
басу жага не перебувати ні під чиєю владою, доволі кумедно, але від 
того – ще більш загрозливо матеріалізувалася у псевдореферен�
думах. На жаль, при всій оперетковості ці акти «народного воле�
виявлення», в основі яких перебуває наївна впевненість у тому, що 
Донбас може існувати як самодостатня адміністративно�терито�
ріальна одиниця поза будь�яким державним дискурсом, перетво�
рилися на потужний фактор не лише знищення українського 
суверенітету, а й на важіль руйнації світоустрою, усталеного після 
Другої світової війни56. 

У баченні одеського соціолога С. Ветрової, «за умов централі�
зованої планової соціально�економічної системи державний розпо�
діл як духовних, так і матеріальних ресурсів поступово асимілював 
самобутні характерологічні особливості народів, ідеологічно нав’я�
завши стереотип спільного, «радянського» сприйняття соціальної 
реальності. Міф «загальної корисності, майбутнього добробуту» ви�
правдовував усі жертви й втрати населення і масові переселення 
окремих народів, добровільно�примусову суспільну працю («авраль�
ні» комсомольські будови, освоєння цілинних земель тощо)». 
Цілковита пріоритетність групових солідарностей, суміщених з 
одержавленням усіх сфер життя, остаточно закріпила на друго�
рядних позиціях цінності індивідуальності й свободи вибору цілей. 
Розселення населення, в основному, відбивало напрями розміщення 
виробництва. Але при цьому закріплювалася вузька спеціалізація 
окремих місцевостей, створювалися просторові диспропорції в зай�
нятості населення, а отже, і в рівнях розвитку регіонів57. 

Політичним та ідеологічним фундаментом радянської системи 
виявився нестримний популізм, опертий на месіаністські настанови 
«загального ощасливлення». Видимість переконливості радянським 
ідеологемам забезпечували ілюзії «дарованого згори» самоуправ�
—————— 

55 Якубова Л.Д. Процес українського націєтворення vs імперські практики маргіна-
лізації на Донбасі // Український історичний журнал. – 2015. – № 4. – С. 180-181. 

56 Якубова Л. «Русская весна» – криве дзеркало теорій націй і націоналізму // 
Національне питання в Україні: виклики сучасності, уроки історії. – К., 2016. – С. 36. 

57 Ветрова С. Воспроизводство населения поликультурного государства: проблемы 
развития и диапазоны регуляции // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціо-
нальних досліджень. – Вип. 15. – К., 2001. – С. 111-112. 



Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України 286 

ління у формі рад робітничих і солдатських депутатів, гарантування 
державою права на самовизначення для неросіян, обіцянки «кому�
ністичного раю» вже за життя тогочасних поколінь. Виснажене 
недавньою громадянською війною й заходами боротьби проти 
«незгодних» суспільство змушене було приймати «на віру» догмати 
«пролетарського інтернаціоналізму», «дружби народів», «нової істо�
ричної спільноти людей». І навіть безжальний масовий терор із 
заохоченням соціальної ненависті не похитнув оптимістичної на�
лаштованості основної маси населення на те, що «завтра буде 
краще, ніж учора». Посилено нав’язуючи масам психологію «воєн�
ного табору», влада привчала людей до ототожнення патріотизму зі 
здатністю до самопожертви і такого обмеження потреб, яке ме�
жувало з аскетизмом. Водночас культивувалася загальна підозрі�
лість до тих, хто «крокує не в ногу». Заохочуваний режимом пошук 
ворогів і схильність деморалізованих людей до доносительства роз�
глядалися як ознака «добропорядності» і призвели до мільйонів 
жертв і скалічених доль. 

Притаманний компартійній системі «індустріальний фетишизм» 
диктував логіку не просто прискореної, але форсованої модернізації, 
об’єктивних умов для якої не існувало. Соціальна ієрархія в містах 
вибудовувалася за принципом доступу до системи матеріальних 
благ, що одночасно стимулювало як гострий товарний дефіцит, так і 
корупцію. Неприродний симбіоз плану й ринку формував викрив�
лену, утриманську психологію – людина звикала до цілковитого 
одержавлення власного життєвого простору, «давальницької сис�
теми», загальної зрівнялівки. Конформізм, заохочуваний згори, ста�
вав домінантою свідомості й регулятором поведінки.  

Такі умонастрої радянську верхівку цілком влаштовували – сис�
тема постачання стала досить ефективним інструментом забез�
печення лояльності населення до влади. Головним ідеологічним 
постулатом, яким визначався напрям урбанізаційної політики, була 
«перебудова побуту»; відтак і синонімом «будівництва соціалістичних 
міст» стало «культурно�побутове будівництво». Нові міста часто 
називалися «робітничими селищами» і довго лишалися ними, на�
самперед за украй примітивною інфраструктурою. Більш�менш 
пристойний вигляд мали лише робітничі клуби. Система впливу на 
особистість через клубну систему, школу, засоби комунікації, 
літературу, мистецтво створювала потужний ідеологічний прес, 
який виступав знаряддям уніфікації, русифікації, переідентифікації 
на основі нових моральних цінностей. 

На відміну від урбанізації інтенсивного європейськи�цивілізо�
ваного типу, яка формує розвинуте середовище, радянська урба�
нізація була суто екстенсивною, такою, що забезпечувала лише 
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однобічне, військово�промислове чи паливно�сировинне зростання. 
Таке спрямування урбанізації призводило до виникнення поселень, 
що іменувалися містами, але були по суті гігантськими робітничими 
селищами – «без диверсифікації типів зайнятості, без розвинутої 
комунікативної та культурної інфраструктури». Регіони, яких це 
найбільше стосувалося, вважалися гіперурбанізованими, але на�
справді були лише примітивно, формально урбанізованими58. 

Радянська влада постійно демонструвала нездатність або неба�
жання привести у відповідність темпи урбанізації й оптимізацію 
поселенської структури. Житлове будівництво явно не встигало за 
промисловим. У 20�х рр. мінімальна житлова санітарна норма в 
Запоріжжі становила 5,1 м на одного мешканця – за тієї умови, що 
упродовж 1926–1937 рр. населення міста зросло у 4,5 рази59. 
Прив’язаність Кривого Рога до шахт і заводів призвела до того, що 
місто розтяглося у довжину на 60 км.  

Процеси «оселянювання» міст прискорилися після 1937 р., коли 
відповідно до циркуляру Держплану СРСР «Про склад і мережі 
держпунктів» (21 січня 1938 р.) до складу міст почали включати всю 
територію, яка керувалася міськрадами. Населення передмість, яке 
до цього міським не вважалося, поповнило міське, хоч цим роз�
мивався критерій «несільськогосподарських занять» городян. Згідно 
з переписом 1939 р. населення Донецької області, приміром, зросло 
удвічі проти 1926 р., причому три чверті його вважалося міським. 
Тут налічувалося 120 міських поселень (31 місто і 89 селищ міського 
типу). За Н. Гогохією, відірвані від родинних коренів, звичайного 
укладу життя, вчорашні селяни зустрілися в містах «із сумною 
реальністю 30�х років: войовничою антирелігійністю, ідеологічною 
обробкою, відчуттям ворожості оточення, безкультур’ям, що пану�
вало серед робітництва новобудов… Певна штучність урбанізації за 
директивними планами призвела до трансформації міста як сис�
теми, що саморозвивається, у своєрідний додаток до промислових 
підприємств, населення якого не мало нормальних умов до при�
стойного життя»60. 

Ще один, не менш гострий конфлікт створювала непослідовність 
політики українізації. Влада намагалася перетворити її в інститут 
«радянізації» міст і посилення їхнього впливу на україномовне село. 
—————— 

58 Левада Ю.О. Соціально-просторова структура російського суспільства: центр і 
регіони. Актуальні та принципові аспекти «регіоналізації» Росії // Глобалізація, регіо-
налізація, регіональна політика. – С. 262-263. 

59 Удод О. Історія повсякденності: питання методології, історіографії та джерело-
знавства // Актуальні проблеми вітчизняної історії ХХ ст. – Т. 2. – К., 2004. – С. 306. 

60 Гогохія Н.Т. Урбанізаційні процеси в Донбасі в 30-х рр. ХХ ст. // Стосунки Сходу 
та Заходу України: минуле,сьогодення та майбутнє. – С. 310-326. 
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Натомість досягла протилежного результату – місто стало осередком 
формування нової міської ідентичності і своєрідної народнокуль�
турної мобілізації з характерним модерністським спрямуванням. 
«Ця нова ідентичність, – констатує Г. Лібер, – тепер була зосеред�
жена у містах, відображаючи зміну становища українців у міських 
центрах від маргінальності до більшості. Найважливіше, що симбіоз 
швидкого зростання міст та українізації призвів  до розладу старих 
відносин та ієрархій у містах. Еволюція нових відносин, особливо 
виникнення малої (проте непомірно впливової) групи українсько�
російських інтелігентів та зацікавлення русифікованих українців 
культурою мали глибокі наслідки. Врешті�решт утвердження укра�
їнських еліт у містах ставило під сумнів не тільки монопольну 
позицію перед тим домінуючої російської мови, а й російську полі�
тичну гегемонію»61. 

Окремо слід сказати про міську топоніміку як про знаряддя уні�
фікаційної політики радянського режиму. Перейменування розгля�
далося ним як складова частина творення політичного міфу з одно�
часним руйнуванням попередньої історико�культурної традиції. 
Починаючи з 20�х рр., ця робота суворо регламентувалася і конт�
ролювалася центром. Особливого розмаху вона набула у 40�х рр. – 
лише з 1 січня 1941 по 1 вересня 1946 р. на території тогочасної 
УРСР було здійснено близько 5 тис. перейменувань. В часи роз�
вінчання культу особи виявилося, що впродовж 1924–1953 рр. в 
республіці адміністративно�територіальним одиницям різного рівня 
було надано 56 назв, пов’язаних з іменем Сталіна. Ще нещодавно  
(за довідником «Адміністративно�територіальний устрій України» 
2005 р.) карту України «прикрашали» понад 60 населених пунктів із 
назвою Ленінське (Ленінка, Леніно�Ульянове та ін.), понад 90 – з 
назвою Жовтневе (є навіть Жовтнева Революція), 8 – із назвою 
Комінтерн (Комінтернове), 30 із назвою Комсомольське (Комсо�
мольська Комуна), 37 із назвою Первомайське і понад 50 – Перше 
Травня і Першотравневе. Вражають і такі дивні покручі, як Красний 
Октябр, Красний Пахар, Красні Окни та ін.  

Для Донбасу одним із джерел нестабільності стала проблема 
шахтарських міст. На «парадоксальний характер» їхньої поселен�
ської структури звертав увагу І. Кононов. Класичні міста, на відміну 
від сіл, виникали на суспільних зв’язках. Шахтарські ж міста ви�
никали на ресурсах і виявилися цілком залежними від суспільного 
попиту на ці ресурси. Кожне з шахтарських міст має або моно�

—————— 
61 Лібер Ю. Питання національної ідентичності в містах Радянської України в  

20-х роках ХХ ст. // http://www.franko.lviv.ua. 
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виробничий, або моногалузевий характер62. По суті шахтарські 
міста демонстрували багато в чому особливий, «напівміський» спосіб 
життя і такий же тип культури. Деякі з них взагалі втрачали ознаки 
цілісного об’єкта, перетворившись в агломерації окремих робітни�
чих селищ. У наш час це суттєво обмежило можливості адаптації 
шахтарів до нових умов, створених реаліями суспільної трансфор�
мації. 

Більшовики при владі виявилися кращими психологами, ніж їхні 
попередники – вони вдало експлуатували «революційний синдром», 
поєднавши його з притаманним російській політичній думці месіа�
ністським началом. Зруйнувавши й ті слабкі паростки громадян�
ського суспільства, які давали про себе знати в імперських умовах 
(громади, асоціації виробників, церкву, просвітницькі структури 
тощо), вони замінили їх подобою громадянської релігії зі ставкою на 
«мобілізаційне підданство» й експлуатацію ідей державного патер�
налізму й зрівнялівки. «Більшовики, – зауважує російський соціолог 
Ю. Прозорова, – перебували під сильним впливом традиційного 
комплексу держави, церкви й суспільства, який вони ідеологічно 
відкидали, але який дістав відображення у марксистсько�ленінській 
доктрині, централізованому бюрократичному правлінні й суворому 
соціальному контролі. Дореволюційні структури патримоніального 
правління, цезарепапістської держави й церкви втілилися у новій 
комуністичній версії поєднання «релігії», держави й суспільства при 
встановленні ідеологічної одноманітності у сфері культури, обме�
женні диференціації структур свідомості й відсутності публічної 
сфери». Звідси такі риси радянського проекту модерності, як поєд�
нання «надінтеграції» й «ультрадиференціації», «культ плану» як засіб 
соціальної мобілізації, ідеологічна модель, що не допускала жодного 
ідейного плюралізму, вибірковий і репресивний характер право�
застосування тощо63. 

Найхарактернішу особливість авторитарного, а потім і відверто 
тоталітарного режиму, що утвердився в СРСР, становило нівелю�
вання усяких громадських начал, уніфікація партією�державою усіх 
сфер життєдіяльності людини. Головним знаряддям підтримання 
стабільності системи був страх. У штучно створеній атмосфері 
«воєнного табору» як злочин каралося навіть найменше відхилення 
від «генеральної лінії» у думках, не кажучи вже про особисті що�
денники. У більшості досліджень на теми сталінізму широко�

—————— 
62 Кононов І.Ф. Донбас в етнокультурних координатах України (соціологічний ана-

ліз). Автореферат. – К., 2005. – С. 22. 
63 Прозорова Ю. Постсоветские трансформации в России: цивилизационно-аналити-

ческий подход // Неприкосновенный запас. – 2014. – № 6. 
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масштабний терор розглядається як соціальна патологія, дивний 
феномен, який не піддається раціональним тлумаченням. Якщо ж 
пояснення все ж відшукуються, вони вибудовуються або у площині 
органічно притаманного напівлегітимній владі ставці на насильство 
й «надзвичайщину» (функціональний підхід), або у настільки гострій 
боротьбі між владою й опозицією, яка стирала грані між довірою й 
недовірою, лояльністю й пристосуванством, катами й жертвами 
(політичний підхід). Не бракує й зовсім простих пояснень: прагнучи 
до встановлення особистої влади, Сталін, мовляв, розглядав терор 
як ефективний засіб боротьби проти інакомислення й соціальної 
профілактики. 

У всіх цих поясненнях можна відшукати своєрідну логіку й 
раціональні зерна. Але надто рідко зустрічаємо у них поправку на 
особливий, з виразними ознаками постійного страху й екзальтації 
«обраних», стан суспільної свідомості, і сформовану на цій основі 
«ідентичність пристосування». В її основі – самопочуття людини й 
соціуму, сформоване існуванням упродовж десятиріч в атмосфері 
жорстоких соціальних експериментів, де цінність окремого люд�
ського життя не мала ні найменшого значення (або й штучно 
перетворювалася на антицінність, якої варто якнайшвидше позбу�
тися). Верхівка правлячої комуністичної партії легко піддалася 
ілюзіям щодо майже безмежних можливостей конструювання нової 
соціальної реальності у великій державі із невисоким рівнем еко�
номічного розвитку. Ставка на впорядкування, гомогенізацію й 
раціоналізацію соціального простору стала альфою й омегою її дій, 
неминуче затиснутих у лещата протистояння ненависному «бур�
жуазному Заходу», «капіталізму», «імперіалізму». Тому з самого 
початку радянська влада взяла курс на тотальний контроль і 
придушення у зародку тих соціальних і національних супереч�
ностей, які уявлялися їй небезпечними. 

У роки Другої світової війни Донбас зазнав величезних людських 
і матеріальних втрат. Жертвами гітлерівського режиму стали  
468 тис. мешканців Донбасу, 350 тис. чол. були вивезені на при�
мусові роботи до Німеччини. Були виведені з ладу всі великі елект�
ростанції, 882 шахти, повністю знищена система водопостачання, 
мережа зв’язку. На купи понівеченого металу й цегли перетворилася 
переважна більшість металургійних, машинобудівних, хімічних 
підприємств. Загальна сума збитків, завданих Донбасу, становила 
майже 50 млрд крб. (у цінах 1926–1927 рр.)64. 

—————— 
64 Задніпровський О.І. Хроніка голоду 1946–1947 років у Донбасі. – Донецьк, 2007. – 

С. 11. 
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Розуміючи, що створена на силовій основі монолітність радян�
ської економічної системи після смерті Сталіна почала розхиту�
ватися, правляча верхівка СРСР посилено шукала механізми, здатні 
виконувати роль мобілізаційних важелів. Очевидні вади гіперцент�
ралізації, які зазвичай вкладалися у формулу «відомчості», змушу�
вали її час від часу посилювати регіональні структури. Проте 
активізація на цій основі регіональних еліт (яка в радянській тер�
мінології кваліфікувалася як «місництво») створювала загрози, що в 
уяві центру були неспівставні з наслідками «відомчості». Тому, ледь 
зробивши один крок в напрямі децентралізації управління, радян�
ська бюрократія тут�таки робила два кроки назад. Господарська 
реформа, розпочата М. Хрущовим у 1957 р., яскраво ілюструє 
непослідовність радянської регіональної політики, її постійні шара�
хання з однієї крайності в іншу. 

Однозначно можна лише твердити, що обрана більшовиками 
логіка членування простору за «умовно етнічним» (а насправді за 
ситуативно�волюнтаристським) принципом зробила цей простір 
нетривким, а «горизонтальні» зв’язки між регіонами – украй слаб�
кими. «Саме єдине і тотальне облаштування простору створило такі 
регіони, структурна схожість яких з державою і дала змогу відносно 
швидко саморозчленуватися самій державі»65. 

Попри це питома вага капіталовкладень в промисловість у  
70�х роках зменшилася порівняно з 60�ми роками майже вдвічі. 
С. Кульчицький пояснює це так. У галузях, де масштаби капітало�
вкладень будівництва були невеликими, оновлення машин та 
устаткування могло відбуватися тільки за рахунок фондів реновації. 
Коли ж держава забирала їх, аби використати в інших регіонах або 
інших галузях, технічний рівень пограбованих галузей стрімко зни�
жувався. Умови виробництва в Донбасі погіршувалися не тільки 
через те, що основні капіталовкладення в розвиток вуглевидобутку 
Держплан СРСР скеровував у перспективний Кузбас. Частина утво�
реного в Донбасі амортизаційного фонду також використовувалася у 
Кузбасі66. 

З цього погляду вельми промовистим є щоденниковий запис 
П. Шелеста (жовтень 1968 р.) : «У Донбасі великі труднощі із за�
безпеченням харчування, особливо м’ясом, державних фондів не 
вистачає. А на ринку кілограм м’яса 2,5�3 карбованця. Серед 
шахтарів, гірників, металургів, машинобудівників, хіміків, будівель�

—————— 
65 Каганский В.Л. Кривда и правда евразийства // Общественные науки и совре-

менность. – 2003. – № 5. – С. 79. 
66 Кульчицький С. Червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народ-
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ників просто йде відкрите ремствування. А що я можу зробити при 
нашій «зацентралізованій» системі, де все давно розписано, все роз�
поділено, навіть те, що не вироблене. Ми ж не маємо права навіть 
витратити на потреби республіки те, що виробили понад план»67. 

І все ж варто відверто визнати, що радянській владі таки вдалося 
створити у Донбасі потужне експериментальне поле, на якому 
випробовувалися найсміливіші модернізаційні проекти й зразки 
«соціальної інженерії». Донбаському регіону як базису важкої ін�
дустрії відводилася роль другого за потужністю після московського 
мезорегіону країни, значення однієї з головних промислових баз у 
СРСР. На його частку в 70�х рр. припадала третина, в середині 80�х – 
чверть видобутого в країні вугілля; його розробки  задовольнялися 
потребами у найбільш цінних його марках – коксі та антрациті. За 
радянських часів на Донбасі були сконцентровані підприємства 
союзного значення, які підпорядковувалися безпосередньо Москві. 
Оскільки більшість побутових проблем вирішувалася галузевими 
союзними міністерствами, то саме московська влада сприймалася 
як «своя». Створений нею штучний «ореол слави» навколо праці 
металургів і шахтарів разом із системою нагород, розподілу житла 
та предметів першої необхідності за «трудовими показниками» ство�
рив�таки атмосферу патріотичного пафосу, в якій робітник почу�
вався вершителем не лише власної долі. Лояльність до влади й 
налаштованість на рекорди тут була вищою, ніж у цілому по країні.  

Як констатує І. Кононов, у Донбасі від початку його формування 
головним елементом етнічної структури стало велике ядерне утво�
рення – українсько�російська домінуюча етнічна коаліція. Сучасні 
етнополітологи застосовують до її характеристики формулу «росій�
сько�українського культурно�історичного дуалізму». Цей феномен 
виник внаслідок зближення ціннісних уявлень українців та росіян, 
формування синтетичних українсько�російських явищ в культурі 
регіону, зламу ендогенного порогу між цими етнічними групами.  
А проте «етнічна структура Донбасу не має ієрархічного характеру і 
не є головним стрижнем соціальної структури регіону». Таким 
стрижнем, на відміну від Галичини, тут завжди були соціально�
економічні ієрархії68. 

Процеси формування своєрідної донбаської регіональної іден�
тичності з яскраво вираженим світоглядним складником, полеміч�
ним щодо української державності, уважно проаналізовані соціо�
—————— 

67 Шелест П. «Справжній суд історії ще попереду». Спогади, щоденники, доку-
менти, матеріали. – К., 2003. – С. 293. 

68 Кононов І.Ф. Донбас та Галичина: причини напруженості в стосунках та пошук 
історичного компромісу // Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення та 
майбутнє. – С. 17. 
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логами й філософами, зокрема В. Коржовим та М. Степиком. Її 
фундаментом стало утвердження олігархічної форми правління, 
зростання авторитарних і патрональних тенденцій у соціальному 
житті краю. За М. Степиком, який ще у 2011 р. побачив реальну 
загрозу регіонального сепаратизму і навіть громадянського анар�
хізму, жителі Донбасу, як і Криму, вважали себе за характером, 
звичаями і традиціями ближчими до росіян, ніж до своїх спів�
вітчизників у західних областях країни. За таких умов «регіональна 
самосвідомість легко потрапляла під узурпацію регіональної бізнес�
еліти, що призводило до поширення на локальному рівні «олігар�
хічної» політико�економічної моделі та «регіональних» ідентичностей 
на кшталт донецької»69. 

Бездумне освоєння простору особливо гостро давалося взнаки в 
Донбасі, де навколо великих промислових монстрів, на місці старих 
сіл і хуторів, виникали нові міста. Докучаєвськ, Вуглегірськ, Укра�
їнськ, Шахтарськ та інші міста стали своєрідними символами нової 
забудови – як правило, без генеральних планів і врахування еко�
логічних перспектив. Боротьба з «архітектурними надмірностями», 
яку ініціював М. Хрущов, також сприяла тому, що нові міста були 
безликими і небезпечними для проживання. Нарощування вироб�
ничих потужностей супроводилося розростанням міст і селищ до 
такої міри, що вони майже впритул наблизилися один до одного. За 
30 років – з 1939 до 1969 – в Україні кількість міст і селищ міського 
типу зросла з 733 до 1242 – на 63%70. 

Уже в 70�х рр. стало ясно, що можливості екстенсивного роз�
витку економіки Донбасу загалом вичерпані, а навантаження на 
екологію перевищує усі допустимі норми. Але гонитва за «показ�
никами росту» унеможливлювала скільки�небудь тверезий аналіз 
ситуації. Більше того, за випробуваною в Донбасі моделлю здійс�
нювалося і освоєння нових районів вуглевидобутку – Західного 
Донбасу, Львівсько�Волинського басейну. 

Неоднозначним виявився вплив на соціогуманітарну сферу в 
регіоні бурхливого процесу розвитку агломерацій, що стали на 
півдні провідною формою розселення. Процес утворення агломе�
рацій фактично почався на Донбасі і у Придніпровському регіоні у 
кінці 50�х рр., коли міста впритул наблизилися одне до одного. На  
45 км уздовж річки Кривий Торець розтягнувся ланцюг міст Кос�
тянтинівка–Олексієве–Дружківка. Горлівка майже наблизилася до 

—————— 
69 Степико М.Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування. – К., 2011. – 
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1974. – С. 8. 
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Єнакієвого, до складу якого входили понад 10 селищ міського типу. 
Лисичанськ виявив тенденцію до зростання з Рубіжним і Проле�
тарським. Наслідком великих проектних і дослідницьких робіт, 
проведених у 1957–1959 рр., став висновок про доцільність пере�
творення нововиниклих агломерацій у групові системи з відповід�
ною інфраструктурою життєзабезпечення. Дніпропетровсько�Дніп�
родзержинська та Донецько�Макіївська агломерації виступали при 
цьому у ролі еталонних зразків. 

Агломерації поглинули велику кількість сільських населених 
пунктів; тому їх особливістю, зокрема в Донбасі, була наявність 
приватного сектора з власним підсобним господарством. Цим на�
самперед були зумовлені парадокси радянської урбанізації. Як кон�
статує М. Алфьоров, «міста наповнювалися сільським населенням, 
яке зберігало сільський менталітет і для якого місто залишалося 
чужим. Виникало протиріччя між сутністю і функціями міста, що 
потребувало з кожним роком все більше робітників з міською 
культурою, високоосвічених, що, постійно підвищуючи свою ква�
ліфікацію, розширюють кругозір, і значною частиною мешканців, 
які перестали бути селянами, але й городянами не стали – ні в 
поведінці, ні в інтересах, ні за способом проведення дозвілля. 
Блискавичність урбанізації зумовила молодість багатьох міст, не�
тривалість їх міського стажу… Отже, міста України були своєрідним 
симбіозом міського і сільського начала»71. 

В особливо складному становищі міста Донбасу опинилися в 
останні роки існування СРСР. Гіперурбанізація досягла тут незбаг�
ненних масштабів. У Луганській області, на території якої в перші 
роки радянської влади статус міста офіційно мали лише Луганськ і 
Старобільськ, за переписом населення 1989 р. питома вага міського 
населення становила 86,4%72. Але більшість т.зв. міст лишалася 
монофункціональними, у Донецькій області вони майже цілком 
залежали від темпів вуглевидобутку. З кінця 1970�х рр., коли 
основою енергетики в усьому світі стали нафта і газ, у шахтарських 
регіонах виявилися ознаки гострої кризи. Шахтарські страйки, які 
пройшли у Донбасі одночасно з робітничими виступами у Кузбасі й 
Воркуті, наблизили розпад СРСР. Але становище шахтарів та їхніх 
сімей вони не поліпшили. Що ж до загальних проблем галузі, 
породжених зношеністю обладнання, диспропорціями між склад�

—————— 
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ністю праці та її оплатою, нерозв’язаними екологічними пробле�
мами, то вони мали тенденцію до загострення. 

Своєрідне відокремлення Донеччини від решти українських 
земель свідчило про існування своєрідного кордону у площині 
«ми»/»вони». М. Рябчуком вже на початку ХХІ ст. обґрунтовувалася 
не просто інакшість, але й цілковита відмінність від росіян, несу�
місність із ними, зумовлена приналежністю до різних цивілізацій73. 
Зрештою у баченні М. Кармазіної, Донецьк навіть на початку ХХІ ст. 
не спромігся позбутися персоніфікації�належності: до ланцюжка 
назв Юзівка–Сталіно–Донецьк додався свідомісний акцент – Ахме�
тов�сіті. Підставою для такої самоідентифікації регіону було зобра�
ження «пальми Мерцалова» на гербі області – у свій час цей шедевр 
«царства вугілля й металу» був виготовлений для промислової й 
художньої виставки у Нижньому Новгороді (1896) умільцями�
ковалями Юзівського металургійного заводу із частини рейки.  
У баченні знавців геральдики у наш час цей шедевр виявився поза 
геральдичними нормами й канонами і поза українськими та 
слов’янськими традиціями. Власне, він символізував і недоскона�
лість, і еклектику бажань й переконань, обрамлену в невпевненість. 
Наприкінці 2014 р. народ реально повірив у придуманих «правих 
радикалів», боявся західноукраїнських бойовиків, «задумався, чи 
потрібна така Україна»74. 

Із проблемами структурної модернізації старопромислових ре�
гіонів у 80–90�х рр. минулого століття зіткнулося чимало країн, чия 
життєдіяльність великою мірою залежала від системи освоєння й 
переробки сировинних ресурсів. Тією чи іншою мірою кожна з них 
намагалася реагувати на виклики часу шляхом структурних транс�
формацій. Але в СРСР, констатує О. Снігова, розв’язання цієї проб�
леми тривалий час «відкладалося в довгу шухляду». Існувала впев�
неність у тому, що низьку продуктивність базових галузей старо�
промислових регіонів можна компенсувати за рахунок дешевих 
енергоресурсів, сировини й праці, а також невисоких економічних 
вимог до промислової діяльності. Але з розпадом СРСР кон’юнктура 
міжнародних ринків істотно змінилася, що потягнуло за собою нові 
структурні диспропорції й нові ризики втрати набутого економіч�
ного потенціалу75. 

—————— 
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Сепаратистські настрої в Донбасі активно підігрівалися педалю�
ванням ідеї місцевих референдумів та федералістськими гаслами. 
Якщо Україна не підпише союзний договір, наголошували в кінці 
1990 р. активісти групи «Об’єднавчий рух Донбасу», варто провести 
місцевий референдум з питання про залишення Донецької області у 
складі СРСР. Ідею Донкривбасу намагалася реалізувати група 
«Демократичний рух Донбасу» – ішлося про формування автоном�
ного Донецько�Криворізького регіону у федеративній УРСР, яка 
мала лишитися складовою частиною СРСР. У жовтні 1991 р. 
Донецька обласна рада звернулася до Верховної Ради України з 
пропозицією конституційно закріпити перехід до федеративної 
моделі облаштування УРСР за зразком земельного устрою Феде�
ративної Республіки Німеччини. 

Практично увесь 1991 р. пройшов під знаком активізації шах�
тарського руху, який на той час не тільки не протиставляв себе 
націонал�демократичному рухові, але й шукав шляхи співпраці з 
ним. Починаючи з березня у вимогах шахтарів з’являється полі�
тичний підтекст. «Ми вже не просимо, а вимагаємо, – говорив 
робітник шахти ім. О. Стаханова О. Нагорний, – відставки М. Гор�
бачова і розпуску парламенту. Ми хочемо тепер незалежності 
України, власної Конституції, власної банківської системи». Страй�
ком цієї шахти звернувся до населення Галичини із закликом 
об’єднати дії у боротьбі за реальний суверенітет. Аналізуючи участь 
шахтарів у політичних акціях 1991 р., львівський журналіст 
В. Терещук писав: «Як це не дивно, сьогодні шахтарські колективи 
стали головними носіями ідеї нашої незалежності. За кілька тижнів 
Донбас українізувався так, що львів’яни, на мою думку, ризикують 
втратити пальму першості у національно�визвольному русі»76. На 
жаль, лідери націонал�демократичних сил не зуміли ефективно 
підтримати двомісячну шахтарську акцію, що дало республікан�
ській владі шанс відстрочити, хоч і на короткий час, свій безславний 
кінець. 

З розпадом СРСР (а не з світовою тенденцією скорочення обсягів 
вуглевидобутку) населення Донбасу, за О. Сніговою, схильне пов’я�
зувати усі свої нещастя. Під впливом таких настроїв формувалося 
ставлення населення регіону до незалежної України, а згодом – і до 
європейського вектора її розвитку. Цим доволі вправно скорис�
талися ідеологи «гібридної війни» у своїй стратегії розпалювання 
сепаратистських настроїв на сході України. 

 

—————— 
76 Агапов В.Л. Взаємовідносини страйкового шахтарського й національно-демокра-

тичного рухів у 1991 р. // Український історичний журнал. – 2011. – № 4. – С. 23-40. 
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3. Донбас ó незалежній Уêраїні: ціна прорахóнêів 
 
 
 
Перехід від планово�розподільчої до ринкової економіки відбу�

вався в Україні болісно і спричинив істотний спад виробництва. На 
життєдіяльності міст тривалий період загальноекономічної кризи 
(1991–2000 р.) позначився гостро негативно. У найскладнішому 
становищі опинилися великі агломерації, де основою матеріального 
виробництва був багатогалузевий вугільний та машинобудівний 
комплекс, а більшість підприємств працювала за військовими за�
мовленнями. Приватизація у промислових галузях відбувалася за 
складними схемами, внаслідок чого у виграші виявився тіньовий, а 
інколи й кримінальний капітал. Швидко «нарощували м’язи» пред�
ставники фінансово�промислових груп Дніпропетровська й До�
нецька. Решта міст потерпали від відтоку працездатного населення 
за кордон і в столицю, багато з них потрапили у категорію 
«депресивні території». Наслідком стали тіньовий адміністративно�
територіальний перерозподіл зон політико�економічного впливу та 
кланово�корпоративне районування країни, що у підсумку витво�
рило складну суміш відомчих, корпоративно�олігархічних та бюро�
кратичних інтересів. Значне скорочення мережі соціальних закла�
дів, хронічні невиплати заробітної плати, явне і приховане без�
робіття різко погіршили самопочуття людей, призводили до краху 
життєвих орієнтирів, позбавляли упевненості у завтрашньому дні. 

Сучасні українські міста ще несли на собі виразний відбиток 
минулої епохи «соціалістичних перетворень», коли організація місь�
кого життя визначалася потребами «єдиного народногосподар�
ського комплексу». Концентрація промислового виробництва у 
великих містах створила величезне навантаження на екологію, 
зумовивши водночас відплив працездатного населення із малих 
міст. Фахівці з проблем управління реєструють тривожну тен�
денцію, що нагадує латиноамериканський варіант розвитку: зрос�
тання великих міських центрів відбувається коштом занепаду пери�
ферії77. Малі міста виявляються заручниками незваженої регіональ�
ної політики. Тим часом саме малі міста (з чисельністю населення до 
50 тис.) виступають хранителями традицій і історичної пам’яті, є 
найбільш оптимальним варіантом розселення, фундаментом ста�
більності соціуму. 
—————— 

77 Афонін Е, Мартинов А. Історична місія сучасного авторитаризму // Політичний 
менеджмент. – 2006. – № 6. – С. 61. 
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Не дивно, що більшість протестних рухів і опозиційних партій, 
які дали про себе знати на початку 90�х років, мали донбасівську 
«прописку». У Донецьку проходили установчі з’їзди Ліберальної 
партії України (1991), Партії праці (1992), там же сформувалися 
«Інтеррух Донбасу», «Рух за відродження Донбасу». Громадянський 
конгрес України, зареєстрований як партія у 1993 р., недвозначно 
висловився за «відновлення національної, духовної, економічної й 
історичної єдності України, Білорусі й Росії», пропагуючи водночас 
ідею федеративного земельного устрою країни. У 1995 році від�
булося об’єднання Громадянського конгресу відродження Донбасу з 
Республіканською партією Криму, чим було закладено фундамент 
Слов’янської партії, оформленої 1998 року. У Донецьку ж у 1993 році 
відбувся так званий «відновлювальний з’їзд» забороненої на той час 
Комуністичної партії України. У 1997 році там же дістали орга�
нізаційне оформлення Партія регіонального відродження України 
та Партія мусульман України78. 

Уже в 90�х рр. стало ясно, що Донбас, виробляючи 1/5 усієї 
промислової продукції, перебуває на межі економічної катастрофи. 
Щільність викидів шкідливих речовин промисловими підприємст�
вами сягнула 60т на квадратний кілометр і була у 8,7 разів більшою, 
ніж у середньому по Україні79. Понад 100 гектарів землі займали 
звалища та відвали, але жодного заводу для переробки та знешкод�
ження токсичних відходів не було збудовано. 

На початку 1990�х рр. з майже двомільйонного шахтарського 
населення України 90% зосереджувалося на Донбасі. І хоча поєд�
нання індустріальної перенасиченості з недорозвиненою міською 
інфраструктурою створювало чимало проблем, все ж саме вугільна 
галузь утримувала соціальну сферу шахтарських міст. Тому прий�
нята у березні 1994 р. постановою Кабінету Міністрів України 
програма «Вугілля», яка передбачала закриття нерентабельних 
шахт, означала неймовірне загострення усіх – економічних, соціаль�
них, екологічних та інших проблем регіону. Попри гучні розмови про 
реструктуризацію галузі не вирішувалися ані проблеми працевлаш�
тування гірників, ані утримання об’єктів охорони здоров’я, освіти, 
комунального господарства. 

Форсоване закриття шахт за відсутності централізованого фі�
нансування поставило деякі з них на грань соціальної катастрофи. 
Коли упродовж трьох місяців (замість трьох років, як передбачалося 
планом) закрили шахту «Центральна – Ірміно», місто Теплогорськ 

—————— 
78 Докладніше див.: Політичні ідентичності в сучасній Україні. – С. 74-77. 
79 Донеччина – лидер по загрязнению окружающей среды // Сегодня. – 2000. –  

22 декабря. 
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опинилося на межі виживання. До 2005 р. планувалося закрити  
48 шахт та 10 збагачувальних фабрик. Але у процесі цієї роботи 
виявилося, що тисячі робітників, які втратили роботу, мали, як 
правило, слабку мотивацію до перенавчання та перекваліфікації. 
Маргіналізація шахтарів як соціальної групи різко посилилася. 

Спроби протидіяти негативним тенденціям робилися шляхом 
запровадження на понад 10% території країни спеціальних режимів 
для економічної діяльності в 11 спеціальних економічних зонах 
(СЕЗ) і на територіях пріоритетного розвитку (ТПР) у 9 регіонах.  
У такий спосіб вирішено було підтримати насамперед вугільні 
регіони, міста із високою питомою вагою підприємств військово�
промислового комплексу, регіони, що постраждали від техногенних 
та економічних катастроф. Більшість СЕЗ і ТПР було створено 
упродовж 1998–1999 рр. В число територій пріоритетного розвитку 
потрапили 22 міста Донецької області (Артемівськ, Вугледар, Гор�
лівка, Донецьк, Єнакієве, Маріуполь, Торез та ін.), 6 міст Луганської 
області (Брянка, Краснодон, Свердловськ, Первомайськ, Стаханов, 
Красний Луч). Ряд успішних інвестиційних проектів допомогли, 
бодай на короткий час, подолати кризові явища на місцевому рівні і 
розв’язати проблему безробіття. Водночас у нової форми заохочення 
інвестиційної діяльності з’явилося багато критиків, які наголошу�
вали на деструктивному впливі СЕЗ і ТПР на конкурентне сере�
довище, бюджетних втратах, можливостях для зловживань. З подачі 
першого уряду Ю. Тимошенко у березні 2005 р. Верховна Рада 
прийняла рішення про скасування фіскальних пільг усім без ви�
нятку суб’єктам СЕЗ і ТПР. Якоюсь мірою очевидні втрати від такого 
кроку мав компенсувати прийнятий у вересні 2005 р. закон «Про 
стимулювання розвитку регіонів», який визнав особливу категорію 
«депресивних регіонів» об’єктом державної підтримки. Однак, як і 
більшість прийнятих в останні роки законів, цей закон «працював» 
лише вибірково80. 

Заручниками незваженої соціальної й регіональної політики 
виступали насамперед малі міста. Проблема малих міст в Україні 
надзвичайно загострилася в 2008–2009 рр. внаслідок світової фі�
нансової економічної кризи. Відплив населення з таких міст, 
зумовлений різким падінням рівня життя, закриттям підприємств, 
зростанням безробіття, став у багатьох регіонах критичним. За 
висновками фахівців, малі міста опинилися в ситуації, яка набагато 
гірша не лише у порівнянні з великими містами, але й і з селами – в 

—————— 
80 Дацишин М. «Економіка провінції»: проблеми місцевого розвитку // Регіональна 
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останніх рівень життєзабезпечення підтримувався підсобним гос�
подарством, якого мешканці малих міст, як правило, не мали. 
Монопрофільний характер багатьох таких міст зробив їх над�
звичайно вразливими до економічних змін. Майже половину меш�
канців малих міст у найбільш працездатному віці (30�55 років) 
соціологи відносять до розряду мобільних – тих, які налаштовані на 
зміну місця проживання чи пошук роботи «на стороні».  

Луганська область продемонструвала особливо показову кар�
тину «розмивання» промислових вузлів і спричинених ним тери�
торіально�структурних трансформацій. До категорії «затухаючих» 
фахівці ще 5 років тому відносили близько 10 моноспеціалізованих 
міст і селищ, у тому числі Брянку, Красний Луч, Молодогвардійськ, 
Шахтарське тощо. Г. Підгрушний констатував активізацію процесу 
втрати кількома населеними пунктами області статусу центрів 
промисловості, що означало зникнення їх як елементів відповідної 
територіальної структури. Водночас відбувалися процеси дифузії та 
дисперсії промислового виробництва – в області виникло близько  
60 дрібних центрів, переважно зусиллями малого та середнього 
бізнесу81. 

Специфікою партійних структур бізнес�партійних корпорацій 
стала певна надбудова над промислово�економічними групами. 
Вони створювалися кулуарно; формування партійного активу відбу�
валося переважно адміністративним шляхом або набувало харак�
теру «карнавальної» діяльності. Донецький клан був представлений 
трьома групами, економічні та політичні інтереси не завжди збі�
галися, а іноді й вступали у протиріччя. На початку 1990�х р. це 
були «червоні директори»; найвизначнішим представником цієї 
групи можна вважати Ю. Звягільського. У кінці 90�х рр. на перший 
план вийшли фінансово�промислові групи «Індустріальний союз 
Донбасу» В. Гайдука і С. Тарути та «System Capital Management» 
Р. Ахметова82. 

У баченні політологів у східному регіоні «ядром типовості» ви�
ступав Донбас. У 1998–2002 рр. тут були досить сильними позиції 
лівих сил – від 16 до 30% за комуністів у 1998 р. Надалі ситуація тут 
різко змінилася під впливом промислово�фінансових груп. На 
виборах 2002 р. Схід віддав перевагу «партії влади» – центристська 
орієнтація блоку «За єдину Україну» здобула 36,8% голосів. Вибори 
2004 р. продемонстрували втрату потенціалу «лівизни». Колишній 

—————— 
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провладний кандидат, колишній «губернатор» Донеччини В. Януко�
вич у першому турі набрав понад 80% голосів83. 

Донбас, у баченні М. Кармазіної, не став «материком благо�
получчя», а лише архіпелагом з невеликими «світлими» острівцями 
довкола успішних підприємств на чолі з не менш успішними пер�
сонами. Як, наприклад, главою групи компанії «Норд» В. Ландиком, 
котрий спромігся заповнити відповідною маркою холодильників 
99% внутрішнього ринку, чи Р. Ахметовим, котрий на засіданні 
парламентського комітету заявив, що «великий бізнес уже виріс із 
коротеньких штанців і здатен конкурувати на рівних»84. 

За В. Головком, із 2000�х рр. «новим героєм» донецької ідентич�
ності стає бізнесмен – більше того, бізнесмен від металургії, що 
пов’язане насамперед із занепадом вугільної галузі. Хоч у металургії 
виробництво теж скорочувалося, зайнятість тут підтримувалася 
штучно і була у 2000 р. більшою, ніж за радянських часів. Відтак 
вплив патерналістської системи відносин у регіоні зростав. Але вже 
з середини 90�х рр. донбаські еліти зіткнулися з неможливістю 
нарощування свого впливу, бо виявилися відсунутими на другі ролі 
дніпропетровськими елітами. Утім, за принципом пружини ареал 
впливу донецької ідентичності розширювався, хоч паралельно від�
бувалися процеси дистанціювання луганчан від донецької ідентич�
ності. Популярними стали твердження про те, що більша частина 
Луганської області не має жодного стосунку до Донбасу.  

Тим часом обсяги втрат центру на соціальну інфраструктуру 
регіону (1�1,5% ВВП) не йшли ні в яке порівняння з часткою 
виробленого ним загальнонаціонального внутрішнього продукту 
(16,3�16,8%). Донецька й Луганська області, попри порівняно висо�
кий загальний рівень добробуту населення, істотно поступалися 
іншим областям за рівнем фінансування сфери охорони здоров’я, 
капітальних інвестицій у житлове будівництво, фінансування за�
кладів освіти й культури. Що ж до рівня травматизму, смертності на 
виробництві Донецька й Луганська області демонстрували найвищі 
в Україні показники. «Низький рівень народжуваності та високий 
рівень смертності зумовлювали належність Донбасу до групи регіо�
нів з найвищими темпами депопуляції населення»85. 

Як вважає ректор Донецького національного університету Р. Гри�
нюк, на Донбасі не було єдиної громади зі свідомими національними 
—————— 

83 Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етно-
національних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К., 2009. – С. 188. 

84 Кармазіна М. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада До-
нецька. – С. 163. 

85 Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання. – 
С. 28, 45. 
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цінностями. Пріоритетною була територіальна ідентифікація, все 
українське блокувалося. На ідеологію впливала серйозна монополі�
зація бізнесу – у Луганській області і в самому Луганську 70% 
великого капіталу належало російським бізнес�елітам86. 

Протиставлення регіональної ідентичності Донбасу національ�
ній виявилося не так у прагненні до автономізації, як у бажанні 
посилення статусу регіону у рамках України аж до прагнення 
загальноукраїнського владарювання. Упевненість у власній винят�
ковості стимулювало ідею «перетворення України на колонію Дон�
басу» (Б. Бахтєєв). Донецька ідентичність цього часу багато в чому 
нагадувала радянську. Тут майже 10 років після отримання неза�
лежності домінували комуністичні електоральні настрої87.  

Сформована під виразним впливом протилежних тенденцій 
економічна модель Донбасу мала у своїй основі клієнтельну орга�
нізацію економічних груп на основі особистих залежностей. 
Сповідувана цими групами версія економічного націоналізму не 
передбачає, однак, солідарності між бізнесом і робітниками. «Ця 
модель стимулювала глибоке соціальне розшарування, ієрархічну 
підпорядкованість більшості населення незначній меншості та 
постійну інтенцію насильства». Що ж до власного проекту органі�
зації політичного простору, то його місцева еліта не виробила. 
Федералізм, який після 2004 р. частина її обрала своїм прапором, 
став не більш як ситуаційною реакцією на програш88. 

У баченні В. Головка, С. Кульчицького та Л. Якубової, теза «на�
ціонального відродження», перетворена культурологами, митцями й 
літераторами на своєрідного «деміурга» українського культурного 
поступу, наштовхувалася на неподоланий мур постмодерністського 
світу, абсолютно випадаючи з його контексту. За умови поліет�
нічності населення України жорсткий сценарій її реалізації був 
приречений на поразку. «Мовна війна», яка розгорнулася фактично 
навколо визначення місця й меж поширення української і російської 
мови у суспільному та світовому просторі незалежної України, 
розтягла на багато років і відволікала на себе значні суспільні та 
інтелектуальні ресурси. Трансформація духовного життя України 
відбувалася стихійно, в умовах інерційної, непослідовної політики 
держави, практично за відсутності дієвої регіональної політики, 
невизначеності генерального вектора еволюції культури, роз’єд�

—————— 
86 Шуткевич О. «Університет імені Стуса повернеться тільки в український Донбас» // 

День. – 2016. – 17-18 червня. 
87 Схід і Південь України: час, простір, соціум. – Т. 1. – С. 110-120. 
88 Кононов І.Ф. Донбас та Галичина. – С. 8. 
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нання функціональних елементів культури, втрати скоординова�
ності її компонентів89. 

Війна не знімає з порядку денного мовне питання – навпаки, 
вона підносить його на принципово новий щабель. За Є. Головахою, 
соціологічні дослідження засвідчують суттєве зменшення білінгвів, 
які вільно спілкуються двома мовами, появу прошарку людей, які 
принципово спілкуються українською мовою, й існування великого 
пласту людей, які принципово спілкуються російською. «Зрозуміло, 
що це – лише зовнішні й прелімінарні зміни, спричинені війною. 
Повною мірою оцінити її наслідки можна буде лише по завершенні. 
Однак, уже зараз зрозуміло, що шлях до вирішення мовного 
питання не буде простим». Водночас не стало перебільшенням 
твердження, що соціальні мережі в подіях весни–літа 2014 р. 
відіграли роль найпотужнішого інструменту самоорганізації та са�
морегуляції суспільства, заклавши принципово нову конфігурацію 
горизонтальних звязків90. 

За таких умов, як попереджали соціологи, виявився практично 
незатребуваним чималий інтелектуальний і соціокультурний потен�
ціал регіону. Вразливість Донбасу Б. Попов вбачав у тому, що його 
культурна інфраструктура має яскраво виразний технократичний 
характер. Зокрема, він передбачав у 2006 р., що своїми силами 
Донбас навряд чи зможе створити регіонально�зорієнтовані роз�
робки в галузі соціокультурології, ідеології, соціології, в усіх галузях 
гуманітарного знання, тобто саме те, що становить зміст постін�
дустріальної парадигми91. 

Ситуацію значно ускладнила успадкована від СРСР вузька спе�
ціалізація великих підприємств, низька мобільність капіталу і ро�
бочої сили, застарілість технологій. За умов кризи галузі, що три�
мала на собі соціальну сферу регіону, підприємства виявилися 
нездатними до адаптації до нових умов. Соціальний капітал Донбасу 
став вимогливим до влади, але остання вже була не в змозі пере�
кладати труднощі регіону на всю країну. Не маючи ефективного 
реагування з її боку на власні потреби, шахтарі й металурги Донбасу 
почали пов’язувати свої надії з місцевими олігархами. Ці розрахунки 
також виявилися примарними: вплив криміналітету на економіку 
регіону посилився. Зарадити справі могло тільки кардинальне 

—————— 
89 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. – С. 258-265. 
90 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-

політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, 
перспективи. – С. 282-283. 

91 Попов Б.В. Социокультурная гетерогенность Украины в индустриальном и пост-
индустриальном измерениях // Стосунки Сходу та Заходу України: минуле, сьогодення 
та майбутнє. – С. 134. 
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переосмислення вітчизняної регіональної політики на ті нові орієн�
тири, які на Заході дедалі інтенсивніше вкладалися у формулу 
«нового регіоналізму» – з орієнтацією на структурну оптимізацію 
усієї системи продуктивних сил регіону. Але вітчизняний політич�
ний клас продовжував орієнтуватися на класичні, циклічно�ево�
люційні моделі просторового розвитку. 

Проблеми Донбасу, пов’язані з прогресуючим занепадом вугіль�
ної галузі, не унікальні. Економісти пов’язують підсумки референ�
думу про членство Великої Британії в Євросоюзі, що завершилися 
перемогою прибічників Brexit, з аналогічними процесами у вугле�
видобувних округах Уельсу та північного сходу країни, для яких до 
1995 р. вуглевидобуток був пріоритетною галуззю. Саме виборці у 
цих округах, переважно представники робітничого класу без вищої 
освіти, схильні оцінювати інституалізацію ЄС як наступ на свої 
права. Молоде покоління британців стало заручником носталь�
гічних рефлексій консервативно настроєних громадян старшого 
покоління, які не розуміють, що індустріальне минуле країни, 
базоване на вуглевидобутку, зникло безслідно. І хоч соціально�
економічні проблеми старопромислових регіонів розв’язувалися, як 
було показано вище, на основі заміщення базових галузей про�
мисловості більш високотехнологічними з паралельним розвитком 
сфери послуг і фінансового сектора, у суспільній ментальності ста�
ропромислових регіонів зберігаються структурна інертність і боязнь 
кардинальних змін. 

Як вважає О. Снігова, панічна боязнь структурних змін в еко�
номіці разом з пам’яттю про колишню індустріальну велич Донбасу 
справили помітний вплив і на суспільні настрої у старопромис�
ловому регіоні. Не усвідомлюючи повною мірою дію світових трендів 
у цих регіонах, мешканці Донбасу усі свої нещастя пов’язали не з 
цими об’єктивними причинами, а з розпадом СРСР. Під впливом цих 
настроїв сформувалося ставлення населення Донбасу до незалежної 
України, а згодом і до європейського вектора її розвитку. І саме воно 
було покладене ідеологами «гібридної війни» в основу розпалювання 
сепаратистських настроїв – свого роду Brexit’a по�українськи. 
Зрештою все населення країни стало заручником індустріального 
минулого регіону, людський капітал якого сьогодні закріплює 
модель подальшої експлуатації згасаючої, застарілої економічної 
структури92. 

Віддалені наслідки тимчасової окупації частини території Дон�
басу оцінити важко, доки тривають воєнні дії. Автори національної 

—————— 
92 Снігова О. Brexit: привиди індустріального минулого і виклики реформ для 

України // Дзеркало тижня. – 2016. – 20 серпня. 
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доповіді «Політика інтеграції українського суспільства в контексті 
викликів і загроз подій на Донбасі» реєструють як локальні загрози 
(знелюднення й деіндустріалізація Донбасу, екологічні катастрофи), 
так і втрати загальнодержавного масштабу (погіршення здоров’я 
населення, зменшення тривалості життя, зростання масштабів 
бідності, економічна криза). Відзначаються і ймовірні економічні 
загрози розвитку українського суспільства, спричинені втратою 
традиційних ринків і транзитного потенціалу, консервацією «фео�
дальної структури» ринкових відносин в економіці, скороченням 
співпраці із зовнішнім світом внаслідок погіршення інвестиційної 
привабливості України тощо. І як наслідок – втрата потенціалу 
геополітичної та зовнішьополітичної суб’єктності української дер�
жавності, ослаблення державного суверенітету, ціннісної дезорієн�
тації і фрустрації різних суспільних груп, поширення криміногенної 
ситуації тощо. Водночас звертається увага на дискредитацію ідей 
децентралізації, поширення спекуляцій на «лівій риториці» безвід�
повідальних політичних сил, поглиблення атомізації та нетоле�
рантності суспільства, ставку на силу у розв’язанні конфліктів93.  

Отже, яз зазначає Л. Івшина, «на наших очах відбувся «текто�
нічний зсув». Столітня «плита», яка сковувала національний ха�
рактер, дала глибоку «тріщину». І у найбільш небезпечний для 
країни і народу час на авансцену світової історії вийшли нові 
українські характери… Жертовність – це часто відтермінована 
плата за помилки політиків, що й призвело до Катастрофи – війни й 
окупації території… Але ми хочемо нагадати і закарбувати у пам’яті 
подвиги, неймовірні щоденні вчинки людей – і на Майдані, і на 
сході». 

Окремо слід сказати про загрози екологічних катастроф. Навіть 
до початку воєнних дій Донбас являв собою регіон з чи не найвищим 
рівнем екологічної небезпеки. Упродовж 200 років інтенсивного 
видобутку вугілля на відносно невеликій території (15 тис. км2) з 
надр було видобуто близько 20 млрд т. порід. На площі 8 тис. км2  
відбулося просідання поверхні землі в середньому на 1,5�2 м. До 
незворотних змін у геологічному середовищі призвело бездумне 
закриття у стислі терміни десятків нерентабельних шахт. Процеси 
просідання різко активізувалися, що обумовило затоплення тери�
торій (близько 50% площі просідання), поступове руйнування спо�
руд та будівель, провали поверхні. Наслідком стала різка зміна стану 
балансу підземних та поверхневих вод – з посиленням впливу 

—————— 
93 Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів і загроз подій 

на Донбасі. – С. 345-346. 
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гірничих виробок на водні об’єкти – джерела, колодязі, свердловини, 
річки, водоймища.  

Внаслідок інтенсивних бойових дій 2014–2016 рр. стан еколо�
гічної ситуації на Донбасі, за висновками фахівців, впритул набли�
зився до катастрофічного. Пожежі у зоні АТО станом на 2015 р. 
охопили 17% лісів та 24% степів, у тому числі у заповідниках 
«Провальський степ», «Трьохізбенський степ», ландшафтних парках 
«Донецький кряж», «Зуївський», національному парку «Святі гори». 
На місці розриву снарядів концентрація титану у пробах ґрунту у 
150 разів перевищувала фонові показники.  

Величезну потенційну загрозу становлять могильник ядерних 
відходів на території Донецького казенного заводу хімвідходів, за�
топлені шахтні виробки. Затоплюється шахта «Вуглегірська» поряд 
із шахтою «Юнком», у виробках якої у 1979 р. було здійснено 
ядерний вибух. Завдяки піднятим на поверхню підземним водам 
стала реальною небезпека отруєння хімічними сполуками не лише 
річок басейну Дону, але й акваторії Азовського моря. Адже на всій 
території, окупованій сепаратистами, взагалі не діють комунальні 
очисні споруди94. 

За висновками авторів аналітичної доповіді «Політичні аспекти 
кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями регулювання», 
наслідком цих подій стала особлива специфічність процесів дифузії 
та дисперсії промислового виробництва в Донбасі. «Приватизаційні 
процеси у регіоні, які від початку здійснювалися шляхом зрощу�
вання інтересів компартійних функціонерів, директорського кор�
пусу і криміналітету, з роками все більше набували кримінального 
характеру. Як наслідок, значна частина підприємців перейшла у 
власність кримінальних структур, що зумовило не лише відповідний 
розподіл і перерозподіл власності, а й помітну криміналізацію міс�
цевого соціуму. Напівлегальна або нелегальна діяльність, поєднана з 
рекетом, корупцією, «відкатами», кримінальними «розборками» ста�
ли нормами економічного життя регіону»95. 

Рупором регіональних партій і громадських об’єднань антиук�
раїнського спрямування стали місцеві ЗМІ, які після «помаранчевої 
революції» уже не приховували свої проросійські симпатії. 
Громадська організація «Донецька республіка» оголосила режим 
В. Ющенка фашистським і закликала до «повалення окупаційної 
влади». У одному з її звернень до громадян Донбасу говорилося:  

—————— 
94 Докладніше див.: Рудько Г.І. Україна, яку ми втрачаємо. – Чернівці, 2015. –  

С. 234-252. 
95 Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями регулювання. – 

С. 9. 
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«У нас є своя історія, своя культура, своя рідна російська мова, свої 
герої і свій президент Артем. Ніякого стосунку до Грушевського, 
української мови, УПА і Ющенка ми не маємо». 

У наступні роки поборювання «українського фашизму», помно�
жене на апологію Донецько�Криворізької республіки, набуло масо�
вого характеру. На мітингу в Донецьку біля пам’ятника Артему, 
приуроченому до 96�ї річниці утворення ДКР, майоріли гасла «Ні – 
єврокомунізації», «Галицьким фашистам не місце на Донбасі», 
«Донецько�Криворізька республіка – територія Російської Федерації», 
причому всім бажаючим видавали бутафорські паспорти «Донецько�
Криворізької республіки». У 2011 році з’явилася і дістала потужну 
рекламу книжка тодішнього керівника Української філії Інституту 
країн СНД В. Корнілова «Донецко�Криворожская республика: рас�
стрелянная мечта». Роком раніше, у політичному просторі з’явився 
інспірований «Народно�патріотичним блоком «Донбас» збірник ма�
теріалів «Украинский национализм и Донбасс. Историческая рет�
роспектива». У 2012 році за матеріалами круглого столу «Майбутнє 
Донбасу», який відбувся у Луганську, було оголошено про створення 
українсько�російської громадянської ініціативи «Донбасс за Евра�
зийский союз» і прийнято рішення про подання заявки на вход�
ження її членів до складу руху «Інтернаціональна Росія»96. 

На фоні колапсу режиму Януковича і стрімкого наростання 
явищ нестабільності й соціальної деструкції в регіоні значно під�
вищилася притаманна суспільним настроям нервозність, соціаль�
ний цинізм, негативізм у ставленні до «іншого». Психологи реєст�
рують у таких випадках феномен обмеженої раціональності з 
примхливим поєднанням пасивності й бунтарства, утопічними ма�
реннями, ностальгічними настроями. Недовіра до інститутів влади 
різко зростає, політична поведінка населення стає непередба�
чуваною. Конфлікти легко виходять поза межі легального поля. 
Швидко настає стан своєрідної соціальної смути; в арабському світі 
його називають фітною. Апологія насильства при цьому доводиться 
до крайньої межі – готовності воювати до знищення «останнього 
ворога».  

Те, що події на Майдані і пов’язана з ним зміна влади стануть 
фактором поглиблення поляризації в українському соціумі, точно 
спрогнозував луганський філософ Олександр Єременко. Кожна така 
знакова подія, писав він, «грізно запитує: «З ким ти?» Вона владно 
вимагає: «Будь або по той бік барикади, або по той!» У контексті 
Майдану зазнали крах теорії багатовекторності і всі пов’язані з ними 
концепції. Усі революції мають схильність радикалізуватися у 
—————— 

96 Там само. – С. 507-510. 
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перебігу їх здійснення. Майдан радикалізувався почасти внаслідок 
внутрішньої логіки розвитку, почасти через незграбні дії влади. 
«Правий сектор», «Тризуб» та інші праворадикальні організації пере�
хопили ініціативу у помірковано�ліберальних сил. Розв’язувати 
дражливі питання кулуарно, у тиші кабінетів, уже не вийде. Чи 
зможе нова еліта дати правильну відповідь на Виклик страшенної 
сили, що його кинули Україні субстанційні сили історії?97 

Не дивно, що своєрідним «пусковим гачком» у ескалації про�
тестних настроїв на Донбасі стало скасування (на другий же день 
після залишення Києва В. Януковичем і покладення обов’язків 
президента на О. Турчинова) Верховною Радою прийнятого у 2012 р. 
248 голосами закону «Про основи державної мовної політики». Закон 
і справді був далекий від досконалості, але він забезпечував вільне 
використання регіональних мов на територіях, де чисельність нац�
меншин перевищувала 10%. Отже, закон гарантував одержання 
російською мовою статусу регіональної у 13 з 27 регіонів країни. 
Коли 23 лютого 2014 р. ВР скасувала його навіть без обговорення, 
протести на південному сході набули такої гостроти, що вже  
28 лютого О. Турчинов заявив, що не підпише відповідне подання. 
Новий закон, отже, так і не вступив у силу. Але свою роль дето�
натора суспільного вибуху він уже відіграв. 

На думку авторитетного фахівця з проблем регіоналізму А. Мака�
ричева, який нині працює в Естонії, за умов етнічно неоднорідних 
суспільств демократичні механізми можуть посилювати конфлікти 
замість їх згладжування. Впровадження у політичне поле України 
європейської норми про двомовність у регіонах з понад 10% тих, хто 
користується не державною мовою, стало фактором, що посилив 
політичну напругу в країні. З одного боку, для тієї частини сус�
пільства, яка орієнтована на будівництво української національної 
держави, ця норма стала символом не наближення України до 
європейських стандартів, а навпаки – продовження імперського 
підпорядкування їхньої країни Росії. З іншого боку, для російсько�
мовних українців, що орієнтуються на Москву не лише лінгвістично, 
але й політично, цей закон став сигналом до заняття більш на�
ступальної позиції за підтримки Кремля. Він дістав у руки вагомий 
козир, що позначилося і на розвитку ситуації в Криму, і у збройному 
протистоянні у східних областях країни. Москва, яка, здавалося б, 

—————— 
97 Єременко О. Подієві уроки Майдану // Філософська думка. – 2014. – № 3. –  

С. 126-129. 
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одержала те, що хотіла, при цьому лише посилила свої імперські 
претензії98. 

По суті аналогічний погляд на роль мовної проблеми у розв’я�
зуванні збройного конфлікту на Сході України висловлював і 
Є. Головаха. Мова тоді виступала першою зброєю, доводить він, а 
вже потім було застосовано мову військову. Другий мовний закон, 
ухвалений 2012 року, по суті нічого не означав. Але у той час, коли 
треба було шукати консолідації, а не роз’єднання, у Верховній Раді 
чомусь вирішили взятися за скасування нікому не потрібного 
закону, і саме це дало привід проросійським силам говорити,  
що Україна утискає російськомовне населення. «Перший постріл 
«Аврори» Росія зробила саме історією зі скасуванням цього закону»99. 

Непродуманість і незваженість подібних політичних дій, конс�
татують автори щойно згаданої аналітичної доповіді, стають особ�
ливо очевидними у світлі того, що у загальнонаціональному рей�
тингу актуальності суспільних проблем мовне питання посідало  
31 місце з 33 можливих. За результатами всеукраїнського опиту�
вання, проведеного у 2012 році Центром О. Разумкова і фондом 
«Демократичні ініціативи», лише 3,9% респондентів турбувала си�
туація у мовній сфері – на 5% менше, ніж у 2004 році. Значно 
більшою мірою громадян турбували проблеми подолання безро�
біття, підвищення зарплат, пенсій, стипендій, зниження цін100. 

Відповідь на запитання «чому це могло статися», шукає 
І. Кононов. Аномічну переорієнтацію значних мас населення регіону 
він назвав луганським синдромом. Стереотипи й фобії, які нако�
пичувалися десятками років, штовхнули мешканців частини Дон�
басу у пошуках безпеки у бік агресора. Масштабним соціологічним 
опитуванням, проведеним в травні–липні 2014 р. на Донбасі і в 
Галичині за підтримки Канадського інституту українознавчих сту�
дій університету Альберти, зафіксовано серйозний збій громадян�
ського почуття в регіональній спільноті Донбасу. Ідентитет «гро�
мадяни України», якому у 2008 р. віддали перевагу 47% респон�
дентів, у 2014 р. становив лише 28,1%. Федеративному устрою 
України, згідно цього опитування, готові були віддати перевагу 
37,4% респондентів, прихильників створення міждержавного союзу 

—————— 
98 Макарычев А. Большие украинские дебаты: неизбежности раскола // Неприкос-

новенный запас. – 2014. – № 6. 
99 Торба В. Як правильно протидіяти // День. – 2015. – 22 жовтня. 
100 Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулю-

вання. – С. 27-28. 
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України, Росії і Білорусі виявилося 28,3%, тоді як у ЄС прагнули 
вступити лише 5,5%101. 

Коли в 2014 р. ворог активно розпочав розкручувати маховик 
агресії, епіцентром подій після Криму став Донбас, де з другої 
половини березня в ряді міст відбулися масові акції, під час яких 
проросійські активісти здійснили спроби захоплення державних 
установ. 12 квітня відбулося перше збройне захоплення адміністра�
тивних будівель та райвідділу міліції у м. Слов’янську, де за участі 
громадян Росії вивісили на захоплених будівлях державний прапор 
РФ. За кілька наступних днів аналогічні захоплення відбулися у 
таких містах, як Краматорськ, Артемівськ, Красний Лиман, Друж�
ківка, Єнакієве, Макіївка, Горловка та ін., а в період з 28 квітня –  
2 травня були захоплені Станиця Луганська, Луганськ, Красний 
Луч, Первомайськ, Алчевськ, Антрацит, Свердловськ, Стаханов. 
Соціологічне опитування, проведене у травні 2014 р., засвідчило, що  
до третини респондентів сприймало проросійських активістів 
переважно як «сепаратистів», «російських диверсантів», «терористів». 
Однак, респонденти східного регіону здебільшого вважали їх 
«борцями з київською хунтою» (36,7%), патріотів свого міста/регіону 
(35,1%), протестувальників – (30,8%)102. 

Бої за Міжнародний аеропорт імені Сергія Прокоф’єва розпоча�
лися 26 травня 2014 р. Саме тоді споруду захопили бойовики.  
27 травня українські бійці вбили терористів і зайняли летовище. Це 
започаткувало багатомісячну оборону донецького аеропорту, яка 
увійшла в історію як приклад мужності, гідності й справжньої сили 
духу. Вона триватиме 242 дні. А ще два роки тому цей сучасний 
аеропорт приймав гостей чемпіонату Європи з футболу «Євро – 
2012». З болем запитує М. Семенченко: Чи міг хтось тоді уявити, що 
за кілька років тут розверзеться справжнє пекло, злітною смугою 
їздитимуть танки, а снаряди один за одним лягатимуть на дорожнє 
покриття. Що на поверхню вилізе чудовисько, ім’я якому – війна. 
Українці надавали позитивного міфологізованого змісту «кіборгам» – 
захисникам аеропорту. «Натомість прийшло дуже чітке усвідом�
лення, що це – не поразка. «Кіборги» витримали, не витримав 
бетон… Це давно не аеропорт. Це – матеріалізована фортеця Духу»103. 

—————— 
101 Кононов І. Луганський синдром як масова аномічна реакція на розгортання 

гібридної війни // Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний 
аспекти. Матеріали науково-практичної конференції (Харків, 10 квітня 2015). – Харків, 
2015. – С. 10-16. 

102 Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху. –  
С. 42-43. 

103 Семенченко М. Донецький аеропорт. Фортеця Духу // Катастрофа і тріумф. Істо-
рії українських Героїв. – С. 108-111. 
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У відповідь на масові прояви сепаратизму, входження на тери�
торію України російських військових та захоплення державних 
органів влади в ніч з 12 на 13 квітня 2014 р., Рада нацбезпеки та 
оборони України почала широкомасштабну антитерористичну 
операцію (АТО) із залученням Збройних Сил України. Розпочалося 
звільнення захоплених бойовиками сепаратистів міст Донбасу – 
Красного Лиману, Слов’янська, Краматорська, Маріуполя та ін. 
Однак унаслідок збройного протистояння та окупації частина 
Донбасу зазнала економічних та людських втрат. Серед найбільших 
підприємств Донбасу призупинили діяльність у зв’язку з обстрілами, 
руйнуванням будівель або інфраструктури концерн «Стирол», заводи 
«Норд», Горлівський машинобудівний і Луганський ливарно�меха�
нічний. Повністю зруйновано сім вугледобувних шахт (реально пра�
цювало 24), «Сєверодонецьке об’єднання АЗОТ», Слов’янська ТЕС, 
«Краснодон�вугілля», Донецький і Єнакієвський метзаводи, Хар�
цизький трубний завод та ін. Тільки за 2014 р. (порівняно з попе�
реднім роком) промислове виробництво Донецької області скоро�
тилося на 31,5%. 

На четвертому році заговорили про нову АТО і про реінтеграцію 
окупованих територій. Коментуючи визначення секретаря РНБО 
О. Турчинова, Президент П. Порошенко повідомив, що він доручив 
розробити законопроект щодо реінтеграції Донбасу і правовий ре�
жим щодо тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської 
областей. Не погоджуючись з багатьма діями в 2014 р., все�таки 
можна зрозуміти логіку рішень, що ухвалювалися тоді. Обмеженість 
ресурсів, розбалансування механізму державного управління, де�
градація армії та спецслужб, фінансова й економічна криза, недос�
коналість чинного законодавства, відсутність політичної волі і, 
головне, необхідність провести президентські вибори – такі при�
чини, з яких українська влада не наважилася ні запровадити 
воєнний стан, ні оголосити війну Росії. Тоді антитерористична опе�
рація, рішення про проведення якої, однак, ухвалили з запізненням, 
здавалася виходом з ситуації. 

Петро Порошенко ще в травні 2014 р. самовпевнено заявив, що 
АТО не може тривати місяцями: «Вона повинна і буде тривати 
години». Утім, з підготовкою стратегії деокупації й реінтеграції 
Донбасу і Криму Банкова не поспішала104. Як вважав екс�голова 
Донецької адміністрації Олександр Кіхтенко, завершити АТО можна 
було протягом двох�трьох тижнів, якби ми не допустили подій, які 
відбулися у Слов’янську. «Ми починаємо розповідати про те, що у 

—————— 
104 Кравченко В. АТО: що буде після зміни назви? // Дзеркало тижня. – 2017. –  

17 червня. 
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нас не було сил, армії, але це неправда. Але цим потрібно було 
правильно скористатись». Тепер загалом Україна стала рекорд�
сменом із часу проведення антитерористичних операцій. «Як 
наслідок, зараз пропонують, не завершивши АТО, – згорнути її… То 
що ж тепер? Тепер законопроекти, які є подібними до запропоно�
ваного головою РНБО, скоріше, є черговою серією політичної гри». 
Ситуація набагато складніша, ніж комусь здається»105. 

Зрештою П. Порошенко на четвертому році став ініціатором 
розробки нового законопроекту. Проте обережна спроба завер�
шилася, за С. Рахманіним, фальстартом. Рада національної безпеки 
на невизначений термін відклала розгляд законопроекту «Про особ�
ливості державної політики з відновлення державного суверенітету 
України на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської 
областей». Суб’єктивна причина неоголошеної війни поки що не 
дозріла до настільки радикального кроку. Президент поки що не 
втратив реальний шанс провести цей закон через Верховну Раду. 
Щоб перемогти у війні, належить для початку про це заявити не 
просто з трибуни, а в нормативному акті. Ряд досліджень гро�
мадської думки свідчать, що населення хоче від влади більшої 
визначеності стосовно війни та ОРДЛО. «Щоб слова «війна», «агре�
сія», «окупація», «захоплення території» із засобів маніпулювання, 
піару, шантажу або маскування перетворилися на юридичні факти, 
що тягнуть за собою відповідні правові, політичні й воєнні 
наслідки»106. 

За два роки від початку конфлікту на сході України майже 
половина жителів зони АТО стали біженцями чи внутрішніми 
переселенцями. Понад 1780 тис. жителів Донецької та Луганської 
областей, а також Криму стали переселенцями всередині країни. 
Крім того, міжнародні організації вказують на наявність більше  
800 тис. біженців з України до інших держав. Лише 35% людей, які 
переселилися з Криму й Донецької області, знайшли роботу на 
новому місці, інші 65% поки що не працюють. 

На території, непідконтрольній Україні, проживає близько  
2,7 млн населення, більшість якого є громадянами України не лише 
за паспортом, але і за власним переконанням. Однак вони по�
збавлені можливостей, які забезпечують їх права як громадян. Це 
стосується безпечних умов проживання, можливості отримати пен�
сії та соціальні виплати, придбати необхідні ліки, отримати офі�
ційно призначений диплом про освіту та ін. У порушенні прав 
громадян найбільшою мірою винні т.зв. ДНР та ЛНР та ті політичні 

—————— 
105 Торба В. Запізніла рішучість // День. – 2017. – 14-15 липня. 
106 Рахманін С. Неоголошена війна // Дзеркало тижня. – 2017. – 15 липня. 
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сили, які їх підтримують. Однак і Україна, створивши економічну 
блокаду цих територій, посилює знедолене та безправне становище 
населення цих територій. Вимушене переміщення, хоч і в менших 
масштабах, триває. Навіть з огляду на Мінські домовленості поки що 
немає об’єктивного механізму завершення збройного конфлікту107. 
Величезну допомогу цим людям надають волонтери – справжні 
подвижники, які прагнуть зробити внесок на благо своєї громади та 
світової спільноти. На сьогодні під «волонтерською діяльністю» в 
Україні розуміють, перш за все, добровільну участь громадян чи 
громадських об’єднань, прямо чи опосередковано пов’язану з допо�
могою постраждалому від воєнного конфлікту мирному населенню, 
переселенцям і військовим. Утім, не можна обійти увагою важливу 
проблему виснаження (фізичного, емоційного, психологічного) во�
лонтерів. Напружений ритм життя протягом довгого часу, постійні 
стреси і навантаження призводять до «виключення» з активної 
діяльності. Все ж перспективи розвитку волонтерства в Україні 
реальні. За підсумками опитування, проведеного в грудні 2014 р. 
Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ви�
дання «Дзеркало тижня», волонтери користуються найбільшою 
довірою громадян України серед владних і суспільних інститутів –
7,3 бали за 10�бальною шкалою. Абсолютну, десятибальну довіру до 
волонтерів має 22,6% громадян України108. 

У баченні Головнокомандувача Збройних сил В. Муженка, війна 
справді розділила людей не просто на патріотів чи ні, а тих, хто 
здався, дезорієнтувався під тиском провокацій, або, навпаки, був 
здатний адекватно оцінити ситуацію. «Ми не нападали ні на кого. 
Ми не загарбували чужі землі. Проте окупація Криму і частини 
Донбасу – це стратегічна помилка Росії. Цього не можна було робити, 
навіть з позицій імперських амбіцій. Сьогодні ми немовби проки�
нулися від летаргічного сну так званої дружби народів, у яку ще 
донедавна щиро вірили… Судячи з усього, нас дійсно готували до 
капітуляції. Можу сказати, що ми таки своєчасно прокинулись… Те, 
що деякі країни проходять за десятки років, ми пройшли за три 
роки»109. 

Французький дослідник, фахівець з питань Центральної і Східної 
Європи Ульріх Буна написав книгу «Гібридна війна в Україні. Які 
перспективи?» На його думку, значення поняття «гібридна війна» 
значно розширилося відтоді, як воно вперше з’явилося на сторінках 

—————— 
107 Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху. –  

С. 44-67, 77-84. 
108 Там само. – С. 329-330. 
109 Торба В. Армія – Війна – Екзамен // День. – 2017. – 10-11 березня. 
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одного з американських видань на початку 2000�х років. Тоді його 
застосовували на позначення того типу війни, яку вели чеченці 
проти росіян. Нині цим терміном доволі часто позначають усю 
сукупність дій, до яких вдається Російська Федерація. У гібридній 
війні чітко вимальовуються два напрямки – військовий та пропа�
гандистський. Щодо військового напрямку, то тут для більшості 
операцій «готує грунт» диверсійна діяльність інфільтрованих агентів 
та ідейних симпатиків, тому великого значення надається контр�
розвідці. Пропагандистські зусилля у «гібридній війні» спрямову�
ються в основному на соціальні групи, що вважають себе мар�
гіналізованими – за етнічними, релігійними ознаками чи з еконо�
мічних причин. «Людина, яка почуває себе економічно та соціально 
інтегрованою у суспільство, має набагато менші шанси потрапити у 
тенета ворожої пропаганди». В українському випадку забезпечення 
верховенства права та боротьба з корупцією також дуже важливі 
для успіху у боротьбі з гібридною війною110. 

Посилаючись на книгу Л. Шевцової видану 2007 р., М.Х. Ван 
Херпен засвідчив, що створені за повної підтримки групи молодих 
прихильників «підходять до таких завдань із неприхованим енту�
зіазмом, з кожним разом виявляючи новий рівень агресії. Вони уже 
знають свої можливості і хочуть досягнути «великих звершень». 
Одного дня молоді вояки можуть зрозуміти, що хтось ними мані�
пулює, і тоді вони захочуть незалежності. Також може з’явитися 
хтось, хто захоче використати цю деструктивну сліпу силу, яку легко 
можна перетворити на небезпечну політичну зброю. Здається, що 
влада Росії ніколи не читала історії про Франкенштейна і не знає, 
чим можуть закінчитися експерименти з монстрами»111. 

Російськоцентричний дискурс першого року «гібридної війни» 
був неприховано агональним щодо всього українського. Домінували 
ярлики «укрофашисти», «українська хунта», боротьба з якою пода�
валася як своєрідне продовження подвигів Великої вітчизняної 
війни. Конфлікт поставав як суто «внутрішньоукраїнський», а як 
засіб його «розрубування» пропагувалася федералізація – з подаль�
шим поглибленням співробітництва з Росією і вступом до «Митного 
союзу». У програмній статті 2010 р. Путін стверджував, що нове 
об’єднання відіграватиме «роль ефективної зв’язки між Європою й 
динамічним Азіатсько�Тихоокеанським регіоном»112. Постійно наго�
лошувалося на тому, що територія Південного сходу – це історична 

—————— 
110 Про «гібридну війну» Росії в Україні // День. – 2016. – 2 червня. 
111 Shevtsova L. Russia: Lost in transition, the Yeltsin and Putin legacies. – Washington, 

2007. – P. 282. Докладніше див.: Херпен М.Х. Ван. Війни Путіна. – С. 190-191. 
112 Кулеба Д. Навіщо Росії Європа // Дзеркало тижня. – 2017. – 15 липня. 
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Новоросія і що до складу України ці території були включені при�
мусово або внаслідок непорозумінь. Перебільшуючи кількість бі�
женців з української території РФ, політики й політтехнологи 
заохочували мігрантів до переселення на Далекий Схід. 

Не варто думати, констатує донецький аналітик С. Васін 
(С. Асєєв), що на Донбасі воюють виключно росіяни. Є тут і сербські 
гопники, і «воїни Аллаха», і французькі соціалістти, і навіть пара 
американців, що вважають Обаму міжнародним злочинцем.  
У «російсько�мирній» Макіївці базується специфічний контингент з 
Латинської Америки. Але більшість «прибульців» становлять все ж 
бійці регулярних частин РФ, багато з яких відомі поіменно113. 

За таких умов політика РФ в «українському питанні» ставала 
дедалі більш підступною. Нарощуючи власну військову присутність 
у зоні конфлікту і щедро озброюючи сепаратистів Донбасу, путін�
ська адміністрація посилено позиціонувала себе як миротворця, 
наполягаючи, зокрема, на федералізації України як єдино прий�
нятному виході з ситуації (яка в їхній подачі була представлена як 
«громадянська війна на сході України»). Те, що в самій Росії прак�
тика федералізму дедалі частіше опинялася на вістрі суспільної 
критики, не заважало адептам федеративного устрою посилено 
нав’язувати Україні ідею ототожнення децентралізації з федера�
лізацією. У Донбасі вона не могла не дістати підтримки, оскільки 
Партія регіонів, яка впродовж кількох років зберігала домінуючий 
вплив на суспільні настрої, неодноразово декларувала свою при�
хильність до ідеї федералізації країни.  

У змаганні на сторінках  місцевих ЗМІ російськоцентричного та 
українськоцентричного дискурсів перший виразно домінував, вико�
ристовуючи ідею федералізації як інструмент захисту регіону, який, 
мовляв, «годує всю державу». Постійно пропагована услід за про�
пагандистами РФ місцевими адептами, ця ідея час від часу від�
роджувалася, але багато прихильників не здобувала. 

Вітчизняний політолог Г. Чижов поставив своєю метою з’ясу�
вати, що означала вимога федералізації України в устах очільників 
держави, яка офіційно визнає її суверенітет – адже й федеративний 
устрій РФ здається сьогодні «радше номінальним». На його думку, 
«унітарна мета Кремля за умов весни 2014 р. була очевидною: 
потрібно було сформувати в регіонах Сходу (а, за можливості, й 
Півдня) України легітимну, але нелояльну до Києва й незалежну від 
нього владу. Однак, «виписуючи рецепт» федералізації для сусіда, 
Росія так і не змогла просунутися далі вимоги виборності губер�

—————— 
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наторів». Адже її власний досвід у цьому плані – це «федералізація без 
федералізму»114. 

У баченні ідеологів Партії регіонів та їхніх прихильників най�
більш переконливим аргументом на користь теорії федералізації 
слугувало припущення, що саме федеративна форма держави 
здатна створити оптимальний баланс між загальнодержавними й 
регіональними інтересами і, зберігши самобутність регіонів, забез�
печити врахування в політиці їхньої економічної, етномовної, кон�
фесійної специфічності. Федералізація розглядалася і як гарантія 
проти посилення тоталітарних тенденцій, і як засіб введення у 
цивілізоване русло протистояння, що виявилося в ході «пома�
ранчевої революції». Утім, соціологічні опитування, що проводилися 
2005 р., засвідчили, що ідею федеративного устрою країни тоді 
підтримували лише 17% опитаних, створення Південно�Східної 
автономної республіки – 13%, приєднання південно�східних об�
ластей до Росії – 11%115. Як було показано вище, не набагато зросла 
кількість прихильників федеративної форми суспільного устрою чи 
відокремлення від України і після змін на українському владному 
Олімпі у 2014 р.  

На жаль, владні інститути, які прямо чи опосередковано фор�
муються шляхом виборів, мають такі низькі рівні з боку українців. 
За даними КМІС, сьогодні президентові довіряють 13,7%, уряду 
9,5%, Верховній Раді – лише 5,3%. Політичні партії в Україні не є 
представницькими, вони більше схожі на фан�клуби своїх вождів чи 
наставників�олігархів. Реформи, які б мали радикально змінювати 
політичну систему, не впроваджуються. Можна стверджувати, що 
жодна політична партія України сьогодні не спирається на конк�
ретну соціальну групу або верству. Відтак, ми бачимо вкрай ато�
мізовану партійну систему, в якій більшість партій не мають сус�
пільної бази, програми розвитку країни, розгалужених регіональних 
партійних структур і т.д.» Ідейна порожнеча сучасних українських 
партій відбивається і в їхніх назвах… Саме тому одне з най�
важливіших завдань сьогодення – реформування виборчого законо�
давства»116. 

І все ж варто визнати: саме в регіоні Південної України, особливо 
в Донбасі, ідеологема «русского мира» знайшла чимало прихиль�
ників. А згуртувати навколо «антибандерівщини» чи «хунти» якусь 
—————— 

114 Чижов Г.  Федерализм по-киевски. Какое государство строят в Украине? // 
Неприкосновенный запас. – 2015. – № 1. 

115 Кривицька О.В. Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України. – К., 
2015. – С. 194. 

116 Коліушко І, Кирюшко Ю. Українське суспільство потребує нової виборчої сис-
теми // Дзеркало тижня. – 2017. – 20 травня. 
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кількість зневірених у всьому маргіналів не так вже й складно за 
допомогою різних подачок і спеціальних пропагандистських при�
йомів. 

Як констатує екс�глава СБУ, колишній прем’єр, міністр оборони 
Є. Марчук, вже у червні 2014 р. фактично керували незаконні 
бандформування у Слов’янську, Донецьку, Луганську та інших міс�
тах. Ніякі державні органи не функціонували, населення не мало, 
куди звернутися по захист, відбувався розгул криміналітету, міліцію 
та СБУ розгромили. «Тобто, де�факто, ці бандити з автоматами і 
гранатометами вже позбавили цивільне населення «звичних» прав 
та свобод, не кажучи вже про реальну загрозу інфраструктури 
життєзабезпечення… Але наростаюча, на жаль, критичність ситу�
ації в цих областях, свідчить про те, що АТО, в тому форматі, в якому 
вона зараз проводиться, не скоро зупинить цей процес»117. 

Чимало ускладнень у політичному просторі Донбасу з’явилися  
як наслідок розбалансування церковно�конфесійних відносин. 
Утворення кількох нових гілок православ’я, насамперед Української 
православної церкви – Київського патріархату та Української авто�
кефальної православної церкви, до краю загострило суперечки за 
право володіння церковними спорудами та майном. Впродовж 
2000–2013 рр. помітною стала декларована релігійність українців – 
на початку 2013 р. вона сягнула 67%. На тлі домінування право�
слав’я Україна вповні сформувалася як поліконфесійна країна,  
де існувало 55 віросповідних напрямів, у межах яких діяло 36995 
релігійних організацій. Як неодноразово зазначали вітчизняні екс�
перти, український контекст не вкладався у прокрустове ложе 
національного наративу на зразок стереотипів «одна нація, одна 
держава, одна віра» чи «в незалежній державі – незалежна церква». 
Не лише православ’я, а й греко�католицизм, з огляду на закорі�
неність в українській історії та культурі, мали право називатися 
національними релігійними феноменами. «Водночас ніхто не запе�
речуватиме, що націєтворча риторика українських можновладців 
мало сполучалася з реальною практикою, а намагання підлаш�
товувати життя під певні теоретичні викладки оберталися нагні�
танням суспільної напруги». Поліконфесійність не є безпроблемним 
явищем, оскільки вносить у релігійне середовище настрої змагаль�
ності та конкуренції. Наслідками цього можуть стати розколи цер�
ковних структур, зростання міжконфесійної напруженості, поява 
настроїв ксенофобії й нетерпимості118. 

—————— 
117 Марчук Є.К. На шляху до НАТО. – К.–Париж–Дакар, 2016. – С. 368-372. 
118 25 років незалежності: нариси історії творення нації та держави. – С. 513-514. 



Феномен пограниччя: Крим і Донбас в долі України 318 

Зростання протестантського фундаменталізму, екстремістська 
налаштованість неорелігій та тоталітарних сект, виразні прояви 
взаємопереплетення ісламу з політикою – це далеко не вичерпний 
перелік факторів, які істотно підвищили рівень політизації релігій�
ного життя в регіоні. Природно, почастішали й спроби Московської 
патріархії та її прибічників в Україні скористатися настроями 
регіоналізму у православному середовищі для посилення духовно�
ідеологічного впливу на мешканців регіону. Як констатує у своїй 
книзі «Я – свідок. Записки з окупованого Луганська» В. Торба, саме 
українські православні церковники «одними з перших підняли три�
колори в Луганську, це вони під виглядом віри, духовності і чогось 
світлого влаштовували хресні ходи з лозунгами «Не будем кормить 
Евросодом!» Це вони психологічно цементували начебто зовсім різні 
речі, підмінивши Бога царем Путіним, віру – фанатизмом, а церкви 
перетворили на агітаційні плакати і центри вербування». 

Відразу ж після подій Євромайдану російська пропаганда роз�
горнула шалену антиукраїнську кампанію під гаслами боротьби 
проти «фашистської загрози». Майдан у російських медіа пред�
ставлявся не просто «американською інтригою», але й своєрідною 
реінкарнацією нацизму. Сам Путін доклав чималих зусиль для кон�
струювання емоційно насиченого містка між «Великою Вітчизня�
ною» і «захистом співвітчизників» в Криму й на Донбасі. Нагнітання 
страхів, за О. Стяжкіною, «сформували тривожні та вкрай негативні 
очікування щодо можливого приїзду «Правого сектора» чи «західних 
бандерівців… Провал залучення місцевого населення до імітації 
громадянської війни був відчутним вже у березні 2014 р.»119. Не 
доводиться вже говорити про риторику очільників самопроголо�
шених «ДНР» та «ЛНР». «Привітання» О. Захарченка до 9 травня 2015 
року рясніють випадами проти «ворога, що ступив на нашу землю», 
«фашизму, який підняв голову», «загарбників, які знову хочуть нас 
знищити»120. 

За даними опитування, проведеного фондом «Демократичні іні�
ціативи» та фірмою «Юкрейніан соціолоджі сервіс» з 10 по 30 березня 
2014 р., у двох регіонах Донбасу лише 18% громадян прагнули 
«від’єднатися» від України. А проте 7 квітня радикально налаштовані 
сепаратисти в Донецьку проголосили створення «Донецької народ�
ної республіки» з вимогами провести місцевий референдум щодо її 
входження до складу Росії. 9 квітня протестувальники в Луганську 
—————— 

119 Стяжкіна О. Дискурс окупації як механізм осмислення російської агресії проти 
України. – С. 77-78. 

120 Докладніше див.: Пастушенко Т.В., Титаренко Д.М., Чебан О.І. 9 травня 2014–
2015 рр. в Україні: старі традиції – нові церемонії відзначення // Український історичний 
журнал. – 2016. – № 3. – С. 111-122. 
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зажадали від влади проведення референдуму з питання федера�
лізації України. На псевдореферендумах про проголошення «ДНР» та 
«ЛНР» спектр вимог був розширений за рахунок вимог надання 
російській мові статусу другої державної, проголошення незалеж�
ності Донецької і Луганської областей та їх виходу зі складу 
України121. 24 травня «ДНР» та «ЛНР» оголосили про своє об’єднання у 
«державу Новоросію», одночасно заявивши претензії на приєднання 
до неї Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпро�
петровської, Харківської областей. 

Не сприйнявши «післямайданну» київську владу як свою, меш�
канці принаймні частини Донбасу у своїх симпатіях хитнулися убік 
самопроголошеної незалежності, сподіваючись на повторення крим�
ського сценарію переходу під юрисдикцію Росії. Збройна боротьба за 
уявну незалежність від Києва тривала і після того, як нереаліс�
тичність такого сценарію стала очевидною, поступово перерос�
таючи у бандитський «беспредел». У баченні К. Шльогеля, «місто 
Донецьк, яке було домом для мільйона людей, стало містом�при�
марою, що його тероризували банди злочинців, ветерани чеченської 
війни, спецназ, російські експерти з високих технологій та люди, які 
зробили кар’єру у галузі public relations». 

У баченні І. Тодорова, 11 травня 2014 р. «паралельно з рефе�
рендумом» ДНР Комітет патріотичних сил Донбасу провів у До�
нецькій та Луганській областях «народний референдум». Пересувні 
мобільні групи КПСД пропонували жителям Сходу відповісти на два 
питання: «Чи підтримуєте ви територіальну цілісність України?» і 
«Чи виступаєте ви за розширення повноважень місцевих громад, яке 
виражається в самостійній бюджетній та культурній політиці ре�
гіону?» В референдумі взяло участь близько 200 тисяч чоловік.  
В Донецькій області «народний референдум» охопив 48 з 66 тери�
торіальних одиниць обласного підпорядкування. На перше питання 
щодо територіальної цілісності України «за» проголосували 72,8%, за 
друге показники були ще вищими – 84,8%. Зрозуміло, що юри�
дичних наслідків цей референдум не мав, тим не менш, його 
результати показові122. О. Стяжкіна простежила важливу тенденцію: 
при наявності страхів та соціального протесту, що його активно 
спрямовували не проти місцевих олігархів, а проти України як 
держави, місцевий люд не був готовий ані до того, щоб брати до рук 
зброю, ані до того, щоб вставати на барикади. «Однак, продовження 
війни супроводжується масованою пропагандою, в основі якої 

—————— 
121 Кривицька О. Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України. – С. 152-

154. 
122 Схід і Південь України: час, простір, соціум. – Т. 1. – С. 340. 
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лежить механізм підміни понять і створення квазісловника подій. 
Власне, слова «сепаратисти», «повстанці», «народні республіки» є 
вкрай небезпечними, оскільки «внутрішній конфлікт» формує не 
тільки невірний фокус аналізу подій сьогодення, але й мінне поле, 
на якому можна зрощувати «сепаратизми» у будь�яких країнах123. 

Для характеристики сучасного протистояння України і Росії 
можуть бути застосовані такі поняття: «неконвенційна війна» 
(unconventional warfare), «нерегулярна війна» (irregular warfare), 
«змішана війна» (compound warfare) або спонсорована державою 
«гібридна війна» (State�Sponsored Hybrid). Ще в 1991 р. ізраїльський 
політолог М. Кревельд визначив характерний для сучасного «пост�
постмодерного» періоду тип воєн як «нейтральні», «тому що вони не 
вкладаються в потрійну схему: «уряд – армія – населення»124. За 
визначенням нідерландського воєнного аналітика Ф. ван Каппена, 
гібридна війна являє собою мішанину класичних методів ведення 
війни з використанням нерегулярних збройних формувань (при�
чому участь у війні останніх незмінно заперечується). На плечі цих 
неформальних угруповань перекладається уся брудна робота – та, 
яку країна�агресор сама боїться виконувати з огляду на Женевські 
конвенції та Гаазькі конвенції про закони сухопутної війни125. 

Проголошення державного суверенітету «ДНР» та «ЛНР» супро�
водилося бурхливою діяльністю по створенню «урядів», «парла�
ментів», «конституцій» цих ефемерних утворень. Статус «Новоросії» 
лишився невизначеним, але це не стало на заваді утворенню її 
«парламенту», який очолив О. Царьов. Вже на першому його засі�
данні 26 червня 2014 р. було ратифіковано «Конституцію Союзу 
народних республік», яка була по суті калькою з тексту конституції, 
запровадженої в окупованому Криму. 2 листопада у ході реалізо�
ваної видимості виборів глав «республік» і депутатів «народних рад» 
т.зв. ДНР очолив О. Захарченко, а ЛНР – І. Плотницький. Глава 
«центральної виборчої комісії ДНР» прокоментував результати 
виборів у такий спосіб: «Київ має примиритися з думкою, що Донбас 
більше не є частиною України… Ми свій вибір зробили»126. Попри всі 
намагання керівництва РФ заперечити свою активну участь у 
подіях квітня 2014 р. на Донбасі, їхні численні заяви дезавуював 
російський військовий І. Гіркін: «Маховик війни, що досі триває, 

—————— 
123 Стяжкіна О. Дискурс окупації як механізм осмислення російської агресії проти 

України. – С. 78-79. 
124 Кревельд М. Трансформация войны. – М., 2005. 
125 Путін веде в Україні гібридну війну: генерал Каппен // http://www.radiosvoboda. 

org/content/article. 
126 Главой ДНР избран Александр Захарченко, ЛНР возглавит Игорь Плотницкий // 

NEWS ru. – 2014. – 3 ноября // http://www.newsru.com. 
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запустив наш загін… Від самого початку ми почали воювати 
всерйоз»127. 

Протягом травня–липня самозвані лідери «ДНР» та «ЛНР» дістали 
з метою їх підтримки на території України розвідувальні диверсійні 
групи, укомплектовані парамілітарними формуваннями російського 
козацтва і чеченцями – громадянами РФ. Поблизу м. Слов’янська  
6 червня було збито літак АН�30 (5 осіб), 14 червня обстріляно 
військово�транспортний літак Іл�76 в аеропорту «Луганськ» (40 де�
сантників і 9 членів екіпажу). 17 липня поблизу м. Торез Донецької 
області за допомогою російського зенітно�ракетного комплексу «Бук» 
збито пасажирський літак Boing�777 авіакомпанії «Малазійські авіа�
лінії», який здійснював переліт за рейсом Амстердам–Куала�Лумпур 
(283 пасажири і 15 членів екіпажу). 

Колишній професійний журналіст, автор серії гучних фільмів 
«Наші» і сам учасник збройних конфліктів О. Невзоров виклав в 
інтерв’ю 31 січня 2015 р. власне бачення «скажених псів війни» (і, до 
речі, своїх «власних друзів»). Як правило, «люди не заражені ніякою 
ідеологією, і вони там воюють за гроші, і за пристойні». «Воювати з 
терористами завжди дуже складно… Така війна завжди гранично 
довга і гранично нудна, вона і кривава, і страшна… Тому що ми 
нічого не розуміємо, що відбувається… Ключових фігур там немає в 
принципі. Вони всі один одного ненавидять. Це абсолютні павуки в 
банці»128. 

У т.зв. «ДНР» та «ЛНР» доволі швидко з’явилися «свої» медіа, у 
роботі яких відчувається російський менеджмент. Там сформовано 
також майже всі інституції влади. Для України це означає, що 
врегулювання ситуації на Донбасі буде й надалі блокуватися. Тим 
часом в українському уряді тривалий час не було навіть віце�
прем’єра, який займався б оборонним комплексом та співпрацею з 
НАТО. Стратегічна мета України взагалі не проглядалася129. 

Доволі прозоро стратегія РФ викладена ще в січні 2015 р. у статті 
головного редактора журналу «Moscow Defence Brief» М. Барановича 
під назвою «Принуждение к миру�2: ближайшая перспектива России 
на Украине»: «Завданням мінімум може виглядати захоплення всієї 
території Луганської та Донецької областей (разом із Маріуполем), 
вихід до Дніпра, захоплення Харкова і Харківської області, вихід до 
Криму на півдні і на підступи до Києва – на півночі. Завданням 
максимум може бути захоплення всіх восьми передбачуваних 
—————— 

127 Російсько-український конфлікт: стан, наслідки, перспективи розвитку подій. – 
С. 7. 

128 Ткаченко В. Росія: ідентичність агресора. – С. 191-192. 
129 Геник М., Груба О. «Європа має розуміти, що Україна захищає її на східному 

фронті» // День. – 2015. – 14-15 серпня. 
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областей Новоросії (з просуванням до Придністров’я) і блокада 
Києва. З цих позицій і можна буде диктувати Києву умови миру»130. 

Війна, яку веде РФ проти України, має свій «другий фронт» – 
гуманітарний. На сайті утвореного указом Президента від 21 червня 
2007 р. фонду «Русский мир» міститься перелік його осередків у  
45 країнах світу, у тому числі й в Україні. «Захисту геополітичних 
інтересів» прямо підпорядковані Федеральна цільова програма «Рус�
ский язык» (затверджена урядом РФ у травні 2015 р.) і «Концепція 
державної підтримки і просування російської мови за кордоном» 
(листопад 2015 р.). Безкінечно тиражуються мантри про «збере�
ження російської мови в країнах, історично пов’язаних з Росією», 
«формування єдиного російського простору за кордоном», «забезпе�
чення застосування російської мови в галузі інтелектуальних про�
цесів на просторі СНД». Спеціальна «Програма роботи зі спів�
вітчизниками, які проживають за кордоном, на 2015–2017 роки» 
передбачає систематичне проведення заходів на кшталт щорічної 
міжнародної акції «Георгіївська стрічка», фестивалів «Віват, Росія!», 
«З Росією у серці» тощо. Представництво «Россотрудничества» в 
Україні проводить конкурси на тему «Моя Родина – СНГ» в укра�
їнських школах з російською мовою навчання131. 

Той незаперечний факт, що на окупованій частині Донбасу 
реалізується пряме правління Кремля і що воюють там регулярні 
російські військові частини, нині визнається й зарубіжними ЗМІ.  
У березні 2016 р. популярне німецьке видання Bild оприлюднило 
беззаперечні докази причетності РФ до управління т.зв. респуб�
ліками на Донбасі. Йдеться про одержаний журналістами цього 
видання доступ до документів «Міжвідомчої комісії РФ по наданню 
допомоги постраждалим територіям південно�східних районів До�
нецької й Луганської областей» від 25 жовтня 2015 р. Саме ця 
створена наприкінці 2014 р. комісія, на переконання німецьких 
журналістів, виконує роль «адміністрації» окупованих районів 
Донбасу і є т.зв. тіньовим урядом. За кожним з «обраних» лідерів 
«республік» стоїть свій куратор і відповідний ляльковод. Фактичним 
головою комісії, а отже, згаданого тіньового уряду, є заступник 
міністра економіки РФ Сергій Назаров, у комісію входить заступник 
прем’єр�міністра РФ Дмитро Козак.  

Управління Донбасом розподілене між шести робочими групами 
п’яти російських міністерств. Окуповані території розглядаються в 
документах комісії як «суверенна російська земля». Т.зв. гумконвої 

—————— 
130 Торба В. Паралельні світи // День. – 2015. – 24 березня. 
131 Борщевський С. Війна проти України. Другий фронт – гуманітарний // День. – 

2016. – 5 жовтня. 
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на зворотному шляху вивозять з Донбасу в Росію заводське об�
ладнання, і ця «евакуація» вже коштує Україні мільярдних збитків.  
А тим часом ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький став за час окупації 
доларовим мільйонером132. 

Дивовижну подібність фейкової ДНР до геніально зображеної 
Льюїсом Керролом «Країни Чудес» на прикладі Горлівки показав 
публіцист К. Кузьменко. У місті не працює промисловість – заводи й 
фабрики законсервовані внаслідок нестачі кадрів та електроенергії. 
Жорсткий кадровий голод відчувається повсюди – фактично працює 
лише одна лікарня, з 28 опорних пунктів міліції лишилося 5. Але 
фонтани з підсвічуванням працюють. Влада заохочує мешканців 
(половина квартир у місті закрита) переселятися у будинки, зали�
шені вимушеними переселенцями, і нові «господарі» відповідають 
неприхованою агресією на зауваження, що законні власники мо�
жуть повернутися. У пенсійному забезпеченні й розподілі «гума�
нітарки» – повний хаос; хтось ухитряється одержувати пенсії і від 
«ДНР», і від України (і навіть від Росії), але ніхто не рахував (і не 
збирається це робити) тих, хто не в силі добратися до пенсійних 
служб і залишився зовсім без засобів існування. Ще більше недо�
ладностей в системі освіти – вивчається переважно історія Росії за 
російськими підручниками; катастрофічно не вистачає вчителів 
фізики, математики, інформатики, української мови (чимало сепа�
ратистів із соцмереж вимагають взагалі прибрати з навчального 
процесу «бидлячу мову»). 

Попри всі ці негаразди «новітнього задзеркалля» молодь Горлівки 
відверто радіє переходу на «стандарти РФ». Майже 12 тисяч молодих 
горлівчан стали членами громадської організації «Молода Респуб�
ліка», ще майже 10 тисяч перебувають у молодіжному крилі прав�
лячого руху «Донецька республіка». У місті постійно проходять якісь 
святкування, флешмоби, концерти. А у соцмережах можна зустріти 
заяви такого змісту: «Люди згодні потерпіти ще задля того, аби бути 
з Росією… До складу України вже явно не збираємося»133. 

Українську громадськість не може не тривожити та обставина, 
що очільники «ДНР/ЛНР» свідомо втягують у терористичну діяль�
ність неповнолітніх громадян. Задовго до початку воєнних дій за 
підтримки російських спецслужб та релігійних структур були за�
пущені симулякри «Донбасская Русь», «Донецкая республика», нав�
коло яких під фальшивими військово�патріотичними гаслами нама�
галися гуртувати молодь. У 2014 р. телебачення й друковані ЗМІ 

—————— 
132 Торба В. Що робити із «секретом Полішинеля»? // День. – 2016. – 31 березня. 
133 Кузьменко К. «До складу України не збираємося», або вибори в Країні Чудес // 

День. – 2015. – 6 жовтня. 
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заполонили нариси про «молодих ополченців», «дітей�воїнів», «синів 
полку» тощо. Серед «юних бойовиків» – чимало дівчат. Посилено 
пропагується ідея «істинної православної віри святої Русі» як сак�
ральної цінності, що захищає «землю Руську від супостата». У шко�
лах з 1 по 11 клас запроваджені «уроки державності». У спеціальних 
військово�патріотичних таборах молодь «учать ненавидіти Україну і 
все, що з нею пов’язане»134. 

На жаль, на першій фазі протистояння, коли зарадити справі ще 
міг широкий суспільний діалог, ані влада не поспішала зрозуміти 
донеччан і луганчан, ані мешканці Донбасу не зробили жодного 
кроку назустріч новій владі, апріорно оголосивши останню «хун�
тою». Вигадана у радянські часи пролетарська слава в період 
незалежності обернулася для мешканців болючим тягарем і роз�
билася об потребу виживання. Донбасу над усе хотілося, щоб на 
нього звернули увагу, і цим вправно користувалася проросійська 
пропаганда, апелюючи до притаманних саме цій землі глибинних 
почуттів. Не в останню чергу – і до настроїв тих прошарків на�
селення, які у 90�і роки реалізували себе в аурі сили, шалених 
прибутків, хабарництва тощо. Серед більшості мешканців регіону, 
що стали заручниками історичного зламу, знайшлося чимало тих, 
хто підсвідомо, у стані безглуздого затьмарення, схопився за 
автомат. 

Те, що відбулося на Сході України – з миттєвим насиченням 
регіону зброєю, яка опинилася в руках схильних до розбою про�
шарків населення, разом з увезеними до регіону ззовні дивер�
сантами – у баченні В. Торби перетворило Луганщину на жахливий 
соціальний експеримент. Вона «стала своєрідним чудовиськом 
Франкенштейна, зібраним із різних частин населення (місцевого і 
навезеного), активного і пасивного, проросійського, прорадянського 
і при цьому патріотичного в самому збоченому розумінні цього 
слова». Утім, хоч цей народ у більшості своїй сам винен у власній 
апатичності й проросійських настроях, він все ж лишається укра�
їнським. «Обманутим, зомбованим, навіюваним, але українським». 
Донбас хоче чути конкретну розмову, інакше за звичкою під�
кориться силі, захлинеться у бандитській війні й «беспределе». 
Донбас може стати гнійником, який поширить власний сепсис по 
всій Україні135. 

Причини трагедії регіону, як їх бачать автори національної 
доповіді «Політична інтеграція українського суспільства в контексті 

—————— 
134 Зубченко С. Діти війни: як Росія залучає українську молодь із тимчасово оку-

пованих територій до терористичної діяльності // Дзеркало тижня. – 2016. – 23 квітня. 
135 Торба В. Якщо забути про Донбас // День. – 2014. – 19 червня. 
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викликів і загроз подій на Донбасі», полягали у надто прозорому, 
належно не демаркованому, слабо захищеному українсько�росій�
ському кордоні. У свідомості громадян умовність кордону проек�
тується на суверенітет країни, символізує його неповноцінність. Це 
обумовлює сумнів у спроможності держави контролювати свою 
територію, знижує її авторитет в очах власних громадян та між�
народної спільноти, і, безумовно, не стимулює українську іденти�
фікацію. Зрусифіковане населення мало більшу довіру до крем�
лівської, а не до київської влади. У зв’язку з перспективою можливої 
асоціації з ЄС робітники злякалися того, що продукція їхніх під�
приємств виявиться нікому не потрібною. 

Цим не в останню чергу пояснюється інкорпорування у полі�
тичну риторику на місцевому рівні ідей федералізації України. На 
Донбасі прихильників ідеї федералізації виявилося 46%, що пов’я�
зується авторами доповіді з традиційно притаманними цьому регіо�
ну антистоличними настроями. На фоні негативних процесів в 
економічній сфері, недосконалої податкової й міжнародної політики 
спекуляції певних політичних сил на невігластві та фобіях насе�
лення створили можливості для формування міфу про Донбас і 
Галичину як полюсів регіональної системи України і навіть кон�
цепту «двох Україн», яким «не зійтись ніколи»136. 

Журналісти уже доволі точно зафіксували нове обличчя До�
нецька – міста, яке «вже точно не Україна», «але й республіканського 
тут не так багато». А також образ «homo Donbassus» – людини, яка не 
вірить ні у що, не ідентифікує себе ні з регіоном, ні з містом, ні з 
шахтою, цинічного космополіта, якого «не хвилює ні геополітика, ні 
революція, ні земля під ногами». На «республіканській» сцені не так 
багато акторів; в очах людей лише втома, глибоке розчарування, 
байдужість. «Референдум у Голландії, офшори, корупція влади – топ�
теми української реальності цілком поглинаються цукром у гума�
нітарному пакеті». На думку донеччанина С. Васіна (С. Асєєва), 
«тверезий погляд каже, що Донецьк для України втрачено. Втрачено 
ментально, втрачено фізично, з усіма наслідками, які ще маємо 
відчути»137. 

Важливим для розуміння специфіки ідентичності виявляється  
громадянське суспільство Маріуполя, яке перебуває в подвійній 
ізоляції, у «сліпій зоні». У свій час це місто розглядалося як стра�
тегічна локація, його закамуфлювали старанно і до абсурду. Самому 

—————— 
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Маріуполю, образ якого виписаний «розіп’ятими хлопчиками» та 
«уцілілими після каральних чисток бабусями» у свій час зазнав 
замість однієї вертикалі дві – контрольована Опозиційним блоком та 
корпоративна, побудована групою «Метінвест» Ріната Ахметова.  
До цього гібридного монстра додається «кишенькова» громадськість, 
вирощена ще партією регіонів – ескорт спеціальних людей «за 
викликом» для проштовхування рішень у міськраді. Утім, мітинг із 
промовистою назвою «Маріуполь – це ми!» зафіксував право силь�
ного і першу технічну перемогу – місто відразу звільнилося від 
білоблакитних наметів, «безсмертних полків», георгіївських стрічок 
та обридлого штампа «недоУкраїни». Волонтерський рух у Маріуполі 
з’явився навесні 2014 р. і відіграв величезну роль в Опорі, від�
рефлексував усі можливі «хвороби зростання» і тепер розвивається 
горизонтально. Є водночас і відверто «небажані» теми, приміром, 
екологія. Місто визнане найбільш токсичним в Україні. Колись у 
місті процвітав порт, славилися рибна промисловість, важке маши�
нобудування, велося будівництво. Тепер нічого цього немає, зали�
шилася одна велика металургія – «священна корова» Ахметова. Але 
обиватель насправді більше боїться безробіття, ніж онкодіагнозів 
(кількість яких, за статистикою, на 35% перевищила показники по 
області). «Тому децентралізація – це не бюджет і не точки на карті. 
Децентралізація – це побачити людей у найвіддаленіших містах і 
оцінити зроблене ними»138. 

Гранітне – грецьке село, колись воно звалося Карань. Четвертий 
рік воно випробовується війною й поневіряннями – загинуло 12 осіб, 
постраждало близько 600 будинків. Ніхто не знає, коли знову 
«почнеться» і коли, нарешті, все це закінчиться. Утім, голова при�
фронтового Гранітного Леонід Хайтулов, запевняє: «Ми не на зоні, 
ми на передовій. Тож стоїмо, здаватися і вмирати не збираємось».  
А живий людський мозок має рятівну властивість перемикатися139. 

Помітні проблеми з’явилися в соціальних мережах етнічних 
спільнот, зокрема маріупольських греків. У баченні В. Смолія та 
Л. Якубової, етнонаціональна ситуація на Донеччині потребує інст�
рументів державного регулювання. Маріупольські греки не лише 
унаочнюють етнонаціональну самобутність Донеччини – вони є 
громадою з високим рівнем суспільної мобілізації та самоорганізації 
в регіональній структурі зайнятості. З сумом слід констатувати, що 
її поступ впродовж ХХ ст. позначився тенденцією до зменшення в 
абсолютних і відносних числах: питома вага греків в 1926 р. змен�
шилася від 5,35% до 1,6% за переписом 2001 р. Незважаючи на 

—————— 
138 Юр’єва І. Маріуполь. Сліпа зона // Дзеркало тижня. – 2017. – 17 червня. 
139 Юр’єва І. Війна і куркулі // Дзеркало тижня. – 2017. – 1 липня. 
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потужний процес мовної асиміляції громад греків�еллінів та греків�
татар вони зберігали національну свідомість і могутній потенціал 
етнозбереження. Надалі, однак, грецькі поселення Приазов’я – Сар�
тана, Маріуполь, Гранітне зазнали відчутних обстрілів й руй�
нувань140. 

На початку 2017 р. у південних регіонах обстріли посили�
люються. У лютому зазнав серйозних пошкоджень Південно�Дон�
баський трубопровід у напрямі Мар’їнки�Маріуполя. Внаслідок 
руйнування насосної станції 350 тис. людей залишилися без води. 
На фільтрувальних станціях є величезні запаси хлориду. У разі 
прямого влучення під час обстрілів циліндри можуть вибухнути, 
хлорид може потрапити у повітря й утвориться токсична хмара. На 
густонаселеній території небезпека загрожує сотням тисяч людей141.  

Варто дослухатися до роздумів Ю. Щербака, опублікованих у 
новій праці – «Україна в епіцентрі світового штурму» (К., 2017). Це 
книга прозрінь, в якій тяжіють привиди минулого і мова йде про 
явища всесвітньо�історичного, глобального характеру. Сьогодні від�
бувається зіткнення двох цивілізацій, і ще не відомо, хто переможе в 
цьому зіткненні. «Попри жахіття часу теперішнього, здоровий глузд 
повинен перемагати, позаяк лише він здатний протидіяти абсурду й 
злу… Людина перебуває посеред «шторму» інформації. Така пере�
насиченість визначає інакше ставлення до подій, що відбуваються 
навколо»142. 

 
 
 

4. Специфіêа «ãібридної війни» на Донбасі 
 
 
 
Про «гібридну» тенденцію, що супроводить модернізаційні про�

цеси, фахівці�конфліктологи писали вже в середині 50�х рр. Витоки 
її виводилися із різновекторності політичних, соціальних та націо�
нальних процесів в Україні і спричиненого нею «кризового синдрому 

—————— 
140 Смолій В., Якубова Л. Донеччина і Луганщина: енонаціональна ситуація, пер-

спективи та інструменти державного регулювання. Аналітична доповідь. – К., 2015. –  
С. 20-27. 

141 Котляр А. Алан Ешліманн: «Ми завжди дивимося, що б могли зробити в кон-
кретній ситуації, навіть коли наші амбіції набагато більші» // Дзеркало тижня. – 2017. – 
24 червня. 

142 Дроздовський Д. Посеред шторму // Дзеркало тижня. – 2017. – 15 квітня. 
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модернізації»143. Проте поняття «гібридна війна» у вітчизняному 
політичному лексиконі з’явилося у 2014 р. у зв’язку з подіями на 
Донбасі. Дехто намагається, як вважає П. Порошенко, називати 
ситуацію на Донбасі замороженим конфліктом. Наголошую, що він 
не заморожений. Це – справжня гаряча війна. Це – реальна 
агресія144. 

У 2003 р., оголошеному роком Росії в Україні, найбільш ужи�
ваним оціночним критерієм для характеристики українсько�росій�
ських відносин був концепт «стратегічного багатовимірного парт�
нерства». Навряд чи комусь тоді могло спасти на думку, що всього 
через 10 років ці відносини опиняться в полоні стихії збройного 
протистояння і про партнерство доведеться забути надовго. 
Впродовж майже понад трьох років стратегічні пріоритети держав�
сусідок або зовсім не проглядаються, або вибудовуються на засадах 
взаємонерозуміння – аж до обопільних звинувачень у фашизмі. Для 
України збройний конфлікт, що переріс у «гібридну війну», обер�
нувся втратою не лише значної частини економічного потенціалу, 
але й загрозами політичній суб’єктності. Провідні політичні гравці 
на світовій арені використовують її територію для зведення власних 
геополітичних рахунків, а київська влада не в змозі не лише ефек�
тивно протидіяти руйнуванню життєвого простору й інфраструк�
тури півдня країни, але й запобігти значним людським втратам 
серед мирного населення Донбасу. Попри загальне співчуття Украї�
ні з боку світової спільноти поки що реального виходу з ситуації, що 
склалася, не видно. 

За висновком спеціального уповноваженого Федерального уряду 
Німеччини з питань німецького головування в ОБСЄ Гернота 
Ерлера, конфлікт в Україні і навколо України є найтяжчою кризою 
європейської безпеки після закінчення холодної війни. Із цим 
конфліктом у центр Європи повернулося насильство, руйнування і 
вимушені переселення. «Найважливіша валюта міжнародної полі�
тики – взаємна довіра – на тривалу перспективу серйозно пошкод�
жена»145. 

Проблема реінтеграції Криму та Донбасу виявилася в епіцентрі 
бурхливих суспільно�політичноих дискусій. Новий тип воєн ХХІ ст. 
започаткував низку змін, випробував на міцність владу й сус�
пільство. Чергових випробувань на міцність зазнають такі поняття, 
—————— 

143 Барков В. Різновекторність політичних, соціальних та національних процесів в 
Україні як чинник конфлікту // Етнополітичні конфлікти у посттоталітарному просторі. – 
К., 1999. – С. 95. 

144 Порошенко П. Sky News // День. – 2017. – 21-22 квітня. 
145 Ерлер Г. Діалог, реформи, безпека і ОБСЄ в Україні // Дзеркало тижня. – 2016. – 

5 листопада. 
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як гідність, совість, гуманізм, державна цілісність, суверенітет. 
«Багаторічні безрезультатні дискусії викликали різку критику інте�
лектуалів, які з сумом констатували: «Упродовж першого десяти�
річчя незалежності не було створено жодної спільної ідеї, навколо 
якої могли б об’єднатися громадяни України. Політичні актори не 
дають можливостей для виходу на позитивні характеристики іден�
тифікації громадян з успіхами, досягненнями власної держави. 
Натомість вони спекулюють на трагедіях, формуючи відчуття спіль�
ності в біді»146. 

Вітчизняний аналітик К. Смаглій, у дискусії «Проект “Україна 
своїми очима” як дзеркало російсько�українських відносин» слушно 
зауважив, що Україна має можливість допомогти росіянам вирва�
тися з ідеологічного полону, систематизуючи досвід власних гро�
мадянських ініціатив і доносячи його до російської аудиторії.  
У цьому розумінні «для Росії Україна є джерелом великої надії». 
Мінімізувати травму, яка буде нагадувати про себе століттями, 
потрібно не закриттям кордонів і заборонами книг деяких росій�
ських авторів, а, навпаки, широко відкритими дверима в Україну 
для студентів, викладачів, представників середнього класу. А заодно 
слід більше розповідати українцям про «іншу Росію», де у Санкт�
Петербурзі є кафедра україністики, музей Шевченка тощо147. 

Що ж до перспектив відносин по лінії «Україна – РФ», то вони 
лишаються невизначеними, важко прогнозованими. Розроблені віт�
чизняними аналітиками сценарії розвитку подій на найближчі 2–3 
роки ними ж самими здебільшого кваліфікуються як малоймовірні, 
найбільш вірогідним серед них вважається сценарій консервації, 
«заморожування» конфлікту. Але створення на певний період часу 
непідконтрольного Києву проросійського анклаву на Донбасі лише 
розширить плацдарм для політичної, соціально�економічної інфор�
маційної експансії РФ. Характеризуючи нинішню ситуацію в укра�
їнсько�російських відносинах як безпрецедентну в новітній історії, 
«справжню трагедію» з відкладеним і непрогнозованим фіналом», 
вітчизняний аналітик М. Пашков вважав за необхідне будувати нову 
матрицю двосторонніх відносин, орієнтуючись на формат виму�
шеного співіснування – з огляду на те, що Україна має з РФ 
величезний спільний кордон. З будь�якою сусідньою державою 
«потрібно налагоджувати мирні відносини, бо політичні режими 
минущі, а міжлюдські відносини тривають завжди. Тому важливо 
—————— 

146 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-
політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, 
перспективи. – С. 565-568. 

147 Смаглий К. Проект «Украина своими глазами» как зеркало российско-украин-
ских отношений // Агора. – Вип. 15. – 2015. –С. 38-45. 
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чітко розрізняти діючий агресивний путінський режим і країну 
Росію як таку, її народ. І водночас бачити мету – відновлення 
взаємної довіри суспільств обох країн, їх зацікавленості в мирному 
співіснуванні»148. 

Цікавий оціночний ракурс дослідження російсько�українських 
відносин останніх років – через шкалу «цинізм – романтизм» – 
запропонував О. Оболонський. Майдан, доводив російський аналі�
тик, оживив фундаментальні питання політичної філософії – про 
право народу на повстання, про відповідальність влади перед 
людьми, про співвідношення етнічної й громадянської націй тощо. 
Росіяни, на його погляд, демонструють глибоку ціннісну деформацію 
чи навіть ціннісну аномію, а демонстрований багатьма цинізм – це 
своєрідний принциповий аморалізм. Не надто ефективним у прак�
тичному сенсі є і притаманний багатьом українцям політичний 
романтизм. Іманентно властива йому надлишкова емоційність спро�
щує політичну реальність; романтизм доволі швидко «видихається» 
у задушливій атмосфері realpolitic. Чималу небезпеку несе з собою  
й існуючий в обох країнах синдром етнічного націоналізму. 
Моральний обов’язок інтелектуалів обох країн автор вбачав у тому, 
щоб «делегітимізувати політичний цинізм, сприяти зрушенню полі�
тичного «маятника» до раціоналізму»149. 

Із закликом протистояти брехні й шукати компроміси зверта�
лася до політиків і Л. Дериглазова. Писати на тему конфлікту в 
Україні, який втягнув у свою орбіту провідні світові держави – це як 
ходити по канату чи по лезу ножа, що загрожує не лише втратою 
рівноваги й аналітичної безсторонності. Неконвенційні «війни за 
дорученням» (proxy war) із залученням нерегулярних збройних фор�
мувань створили «сіру зону безвладдя»; при цьому аналітика по�
ступається місцем маніпуляції суспільною свідомістю. Такий аси�
метричний конфлікт не приносить перемоги жодній із сторін, але 
стає на заваді пошукам політичних рішень. Моральним імпера�
тивом кожної освіченої людини в обох країнах має бути позиція 
неучасті у будь�якій брехні і спротив маніпуляціям150. 

Розрахунок у «гібридній війні» РФ проти України робиться на 
таке ослаблення й деморалізацію української влади, які мають 
обернутися втратою суверенітету й правосуб’єктності держави.  
У такій стратегії головним є збереження України у сфері впливу Росії 
—————— 

148 Пашков М. Російсько-український конфлікт: фактор відчуження // Там само. –  
С. 21-26. 

149 Оболонский А. Цинизм и романтизм как фактор политической жизни: Украина и 
Россия // Там само. – С. 27-32. 

150 Дериглазова Л. Жить не по лжи в условиях невообразимого // Там само. – С. 33-
37. 



Розділ 3. Рубіжність Донбасу: соціокультурний зріз 331 

і руйнування її європейських і євроатлантичних устремлінь. 
Основним знаряддям при цьому виступає боротьба за душі людей, 
що реалізується в сфері потужних інформаційних атак. Заклики  
до зміни державного устрою України (федералізація при цьому 
прокламується як її перший етап) поєднуються з безпрецедентною 
за масштабами наклепницькою кампанією проти української влади. 

Плекаючи надії на реінкарнацію імперії, Російська Федерація 
свідомо поставила своєю метою перетворення південно�східного 
регіону України на «сіру зону» з прозорими кордонами, які б давали 
їй змогу зберігати тут потужні важелі впливу. Вона доволі вправно 
скористалася розгубленістю «постмайданної» київської влади і швид�
ко, за допомогою витонченої демагогії, анексувала Крим. Їй вдалося 
також значною мірою змінити критерії самоідентифікації населення 
Донбасу, створивши маріонеткові утворення на непідконтрольних 
Києву територіях. Але загалом її ставка на «свідомісний злам» у 
настроях населення Півдня і Сходу України зазнала невдачі. Як 
зазначається у національній доповіді про завдання політики інте�
грації українського суспільства у контексті подій на Донбасі, Україні 
вдалося сформувати своєрідний дипломатичний фронт, який допов�
нює й компенсує слабкості суто збройної лінії спротиву загарбнику. 
А головне – основна маса українських громадян, на яких робили 
ставку ідеологи РФ, продемонструвала досить високий рівень гро�
мадянської свідомості і не піддалася навіюванню ворожої про�
паганди. 

У баченні В. Бушанського, апологетика імперської минувшини 
Росії – ключовий складник не лише російської пропаганди, але й 
сучасної російської культури. Своєрідна «гра на заниження» з вико�
ристанням щодо українських реалій слів «фашизм», «бандерівці», 
«хунта» тощо – дістала розуміння в російському народі, так само як і 
трактування України як «держави, що не відбулася». У такий спосіб 
російська пропаганда переслідує дві мети – образно�естетичну й 
етико�поведінкову. Немає сенсу, доводить автор, аналізувати всю 
палітру російських історико�політичних химер, хоч, зрозуміло, у 
російському політичному дискурсі знайдеться продукт на будь�який 
смак. Але російська імперська (великодержавницька й, по суті – 
шовіністична) ідеологія сприймається у Росії як та необхідність, яку, 
так чи інакше, «треба було б «винайти»151. 

Кінцевою метою РФ у «гібридній війні» є відновлення російських 
позицій у колишній радянській зоні впливу з тим, щоб «на рівних» 

—————— 
151 Бушанський В. Російська імперська ідеологія: політика міфотворчості // Наукові 

записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 
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конкурувати зі США, принаймні у військово�політичній сфері. 
Ідеологічним прикриттям цієї стратегії виступає риторика захисту 
«унікальної російської цивілізації» і російського народу як «здорової 
частини людства» від екзистенційної загрози з боку Заходу. 
«Формула «малою кров’ю на чужій території» маскує стратегію 
підриву руйнування волі до спротиву країн, що стають об’єктами 
агресії»152. 

Як вважають фахівці Національного інституту стратегічних 
досліджень, російська агресія проти України, анексія Криму та 
фактична окупація окремих районів Донбасу розпочали нову еру 
стимульованих міжнародних конфліктів, посилили дію наявних в 
міжнародному безпековому середовищі негативних чинників і за�
пустили додаткові руйнівні тенденції, порушивши міжнародно�
правові засади світового порядку. «Війна на Донбасі, спровокована 
агресією Росії, має чіткі ознаки цивілізаційного конфлікту. Вигідне 
географічне положення України як великої транзитної артерії, 
своєрідного мосту між Європою та Росією останні два десятиліття 
розглядалося як суттєва політико�економічна перевага, але в умовах 
геополітичного протистояння воно стало для нашої держави дже�
релом нових проблем… Україна, перебуваючи фактично між моло�
том та ковадлом, ризикує стати ареною тривалого геополітичного 
протистояння Росії та країн Західного світу на чолі із США»153. 

Чіткого визначення поняття «гібридна» війна у міжнародному 
праві немає, констатує командувач Римського коледжу НАТО Януш 
Боярські. Але відтоді, як Росія здійснила анексію Криму, це поняття 
в усіх на вустах – як у військових, так і цивільних. Отже, необхідно 
вміти виявляти схеми такої війни, щоб бути в змозі протистояти їй. 
Росія не єдина, хто веде таку війну – до неї можуть вдаватися й 
недержавні гравці на південному фланзі НАТО. «В обох випадках ми 
спостерігаємо конфлікт, що є водночас комплексним, таким, що 
змінюється, і гнучким, який поєднує в собі відкриті і приховані 
засоби ведення війни. Специфіка гібридних війн базується на 
використанні вразливості відкритих суспільств і їхніх збройних сил. 
Звідси їх здатність усувати відмінності між війною й миром154. 

Оцінка українським парламентом дій Росії без запровадження 
воєнного чи надзвичайного стану не несе прямих правових на�
слідків для агресора і обмежує українську владу у виборі форм і 
способів захисту національних інтересів. Утім, вона важлива як 
—————— 

152 Немирич С., Поліщук А. 2017-й: напередодні // Дзеркало тижня. – 2016. –  
17 червня. 

153 Донбас і Крим: ціна повернення. – С. 35, 59. 
154 Боярські Я. «Адаптація до поточних і майбутніх викликів безпеці» // День. – 

2016. – 14 квітня. 



Розділ 3. Рубіжність Донбасу: соціокультурний зріз 333 

офіційна політична позиція і політичний аргумент для вітчизняної 
та міжнародної правової системи. Аналогічний статус у справі 
засудження агресора мають ухвалені у квітні–липні 2014 р. ряд 
актів європейських інституцій: Резолюція ПАРЄ (9 квітня) назвала 
«російську воєнну агресію та подальшу анексію Криму порушенням 
норм міжнародного права»; Резолюція Європарламенту (16 квітня) 
розглядала «акт агресії як серйозне порушення міжнародного права 
та її міжнародних зобов’язань»; Резолюція ПА ОБСЄ (1 липня) оці�
нила дії Росії як «воєнну агресію та різні форми примусу»155. 

Можна сперечатися про доцільність, влучність чи коректність 
самого поняття «гібридна війна». У баченні О. Лісничука головними 
сьогодні стали невійськові аспекти воєн нового покоління. Можна 
довго дискутувати про «постсучасні війни», «неконвенційні», «ди�
фузні», «повзучі», «проксі�війни», однак, це не означає ані чіткості, 
ані зрозумілості, ані влучності змістовного наповнення поширеного 
поняття. І сама межа між «гібридною війною» та ймовірним після неї 
так само «гібридним миром» може бути вельми умовною. Особливо 
загрозливим виявилося домінування популізму як однією із загроз 
національній безпеці України. «Популістський дискурс проводить і 
підтримує внутрішній кордон, розмежовуючи все суспільство на 
«праведних» та на «інших» (які у більшості випадків є також «воро�
гами»). Таким чином, у суспільній свідомості підтримується і під�
живлюється стан постійної конфронтаційності»156. 

Австрійська журналістка Ютта Зоммербауер, яка опублікувала 
книжку «Україна у війні», зауважує: доволі часто те, що відбувається 
в Україні, в Австрії подається у «кремле�дружній» інтерпретації. 
Дехто пише про «забутий конфлікт», бо, зрештою, ніхто не знає, що в 
Україні відбувається – чи там війна, чи мир? На шпальтах ЗМІ на 
перший план виходять інші новини – про біженців, тероризм, імо�
вірний вихід Британії з Євросоюзу. Журналістку хвилює, зокрема, 
те, що станом на весну 2016 р. готовності шукати компроміс вона не 
побачила157. 

За таких умов перед соціогуманітарною наукою стоїть непросте 
завдання: з’ясувати глибинні витоки неприродного стану в україн�
сько�російських відносинах і запропонувати власне бачення шляхів 
виходу із всеохопної кризи. Мотивацію російської стратегії в «укра�
їнському питанні» неупередженому аналітику зрозуміти доволі важ�
—————— 

155 Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулю-
вання. – С. 216-217. 

156 Етнополітичний контекст соціальних трансформацій в сучасній Україні. – С. 490-
502. 

157 Яремчук О. «Війна на Донбасі – не забутий конфлікт» // День. – 2016. – 15-16 
квітня. 
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ко. Кремлівські політики й політтехнологи не могли не розуміти, що 
ризикують власним міжнародним іміджем, ідучи на порушення 
цілого ряду міжнародних договорів. Коли Україна відмовилася від 
третього за величиною ядерного арсеналу у світі, Російська Феде�
рація позиціонувала себе в числі гарантів її безпеки. У Буда�
пештському меморандумі, до речі, йшлося про те, що ніяка зброя 
держав�гарантів ніколи не буде використовуватися проти України, 
за винятком цілей самооборони. Пояснити таку коротку відстань від 
держави�гаранта до держави�агресора можна лише невисокою 
питомою вагою моральних оцінок у російській інтелектуальній 
традиції. Кордони дозволеного і недозволеного в ній віддавна 
визначалися не законами і – тим більше – не моральними кри�
теріями, а витлумаченою в суб’єктивістському дусі політичною 
доцільністю. 

Утім, схоже має рацію вітчизняний публіцист Віктор Каспрук: 
«Ніякої стратегії в Путіна немає, він діє виключно емоційно на 
коротку перспективу. А вся тактика полягає в тому, щоб якнай�
більше дестабілізувати ситуацію в сусідніх країнах, силою приму�
сивши їх дослухатися до геополітичних забаганок Кремля»158. 

Дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту на Донбасі 
спочатку сфокусувалися навколо т.зв. женевських домовленостей 
глав зовнішньополітичних відомств США, ЄС, України та РФ (кві�
тень 2014 р.). У червні 2014 р. відбулася перша зустріч Президентів 
України та РФ у т.зв. «нормандському форматі» – за участі канцлера 
Німеччини А. Меркель та Президента Франції Ф. Оланда, але за�
плановані в ході її переговори не відбулися. 5 вересня 2014 р. у 
Мінську в форматі Тристоронньої контактної групи (представників 
України, РФ та ОБСЄ за участі представників «окремих районів 
Донецької й Луганської областей») було підписано попередній про�
токол до угоди про припинення вогню – з визначенням 12 умов 
деескалації конфлікту.  

З початку квітня 2015 р. ведуться перемовини у форматі «Три�
сторонньої контактної групи плюс 2», який дістав назву «Норманд�
ського формату». Але фактично Мінські угоди не виконуються з 
моменту їх досягнення. За участі російської допомоги і кураторства 
сепаратисти розбудовують, озброюють, укомплектовують людьми і 
навчають власні армії. «Призупинено масштабні бої та обстріли з 
використанням важкого озброєння, що спричиняли багаточисельні 
жертви серед військових і цивільних, а також руйнування вироб�
ничої, інженерної, транспортної, комунальної й іншої інфраструк�

—————— 
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тури. Збройне протистояння набуло форми конфлікту хвилеподібної 
інтенсивності з меншою кількістю загиблих і поранених та мен�
шими матеріальними втратами… Власне, й сам Мінський процес 
швидко втрачає свій від початку не надто потужний потенціал,  
а тому потребує серйозної трансформації»159. 

Поки що Київ, як показав В. Ткаченко, вийшов з цієї мінської 
пастки, продемонструвавши свою готовність надати сепаратистам 
«особливий статус» й самоусвідомлення, але – тільки після виборів за 
українськими законами і під наглядом ОБСЄ, а також після виве�
дення з території Донбасу усіх військових формувань. Тобто, Київ не 
погодився «бути зачіпкою», хоча й ситуація і далі лишається не до 
кінця визначеною160. 

Політичні й військові експерти доводять: у наш час змінилася й 
сама філософія війни. Війни стали просторовими, а не позиційними, 
якими були у своєму класичному вигляді. Гібридна війна – дина�
мічна, з охопленням величезних територій. Операції проводяться на 
велику глибину, відрізняючись при цьому високим ступенем дина�
мізму. Тому оборонні споруди потрібні не стільки на самій лінії 
кордону, скільки на віддалі від 50 до 150 км вглиб території країни. 
Величезна протяжність українсько�російського кордону робить не�
ефективними плановані урядом заходи щодо спорудження «Стіни» 
чи «Європейського валу». Спокійного північного кордону у України 
ще тривалий час не буде161. 

Конфлікт на Донбасі зрів давно, переконаний І. Дзюба. Головну 
провину за нього він покладав на представників колишньої пар�
тійної номенклатури, які після здобуття незалежності повелися як 
типові представники компрадорської буржуазії. «Імперський сказ 
Путіна захлинувся б на кордоні з Україною, якби по другий бік 
кордону його не ждали традиційні п’яті, шості чи якісь там оди�
надцяті «колони», на які багата українська історія. Що ж до варіанта 
донецького, то тут навіть не про «колони» доводиться говорити. «Тут 
щось масштабніше й організованіше – системна робота місцевих 
владних структур, які у складі України послідовно вибудовували 
фактично «русский мир», обходячись без цього самоозначення і не 
цураючись тризуба й синьожовтого прапора на фронтонах своїх 
установ»162. Прикриттям цієї капітулянстської позиції мав слугувати 
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термін «російська весна», запущений в обіг ідеологами РФ з метою 
дезорієнтації як місцевого населення, так і своїх громадян. 

Специфіка «гібридної війни» на Донбасі насамперед полягає у 
тому, що лінія розмежування на карті проведена досить умовно. 
Виникла «сіра зона» з тонкою лінією взводних опорних пунктів; 
відвести війська звідси практично неможливо, бо переважно це 
промзони, що близько прилягають до населених пунктів. Росія веде 
війну на виснаження – невеликими групами піхоти в ключових 
точках близького зіткнення сил. Оскільки сформовані з місцевого 
населення формування мають низьку боєздатність, на всіх команд�
них постах (від батальйону й вище) перебувають офіцери російської 
регулярної армії. Такий характер війни не обіцяє її швидкого 
закінчення в результаті мирних переговорів. Як вважають аналі�
тики, «доки на лінії зіткнення не офіційний кордон, а ніким не 
демаркована «сіра зона», то звичайною контрольною перевіркою 
завжди буде автоматна черга»163. 

Як вважають фахівці із Центру О. Разумкова, російсько�україн�
ський конфлікт не є «локальною», «периферійною» подією – він має 
регіональний і глобальний вимір і містить виклики та загрози сві�
товій системі безпеки. Через порушення Росією Будапештського 
меморандуму під загрозу поставлені міжнародні механізми запобі�
гання розповсюдженню ядерної зброї. Ймовірність застосування 
сили у вирішальній справі між державами зростає164. 

На думку Голови Військового комітету НАТО К. Бартелса, «гіб�
ридна війна» не є винаходом сьогодення. Її головна ознака – поєд�
нання військових і невійськових засобів, це, так би мовити, «війна 
без обмежень». Гібридні засоби ведення війни сьогодні можна ви�
значити як «суміш військових і невійськових засобів, а саме: дипло�
матії, інформації, військової сили, медійної складової й економіч�
ного тиску». На думку експертів НАТО, саме таку війну нині веде 
Росія проти України, використовуючи поряд із звичайними озброєн�
нями (причому наявність ядерної зброї також відіграє певну роль у 
демонстрації потенціалу) кібернапади, активну пропаганду і тиск в 
економічній і енергетичній сферах. Приклад російсько�української 
кризи, доводить Бартелс, свідчить про те, що подібні ситуації за�
вжди виникають несподівано, і ніхто не в змозі керувати ними, а 
отже, потрібно бути готовими до усього. Звісно, не можна споді�
ватися розв’язати гібридні виклики виключно військовими засо�
бами, але військова міць може змусити противника змінити підходи 

—————— 
163 Бутусов Ю. Війна на виснаження // Дзеркало тижня. – 2016. – 2 квітня. 
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і відмовитися від прямої агресії. Сила НАТО в єдності політичної і 
військової складових165. 

«Гібридна війна» у баченні російських «стратегів» – це, по�перше, 
«багатовимірна», всеохопна війна з використанням одночасно воєн�
них і невоєнних методів і форм впливу. Крім регулярних збройних 
формувань і найманців у ній одночасно діють спецслужби, дипло�
матія, фінансові органи, неурядові організації тощо. 

По�друге, це війна перманентна, в якій цілі досягаються під�
ривом позицій противника зсередини, його виснаженням і знекров�
ленням. У такій війні змінюють одна одну фази загострення й 
«перемир’я».  

По�третє, ця війна ідеологічна; це не стільки війна за територію, 
скільки за вплив на погляди й переконання людей. Її необхідна 
передумова – формування країни світу, поділеної на «своїх» і «чужих», 
і перетворення органів інформації на інформаційно�психологічну 
зброю166. 

Засоби, які використовує РФ у цій війні, вона час від часу 
намагається модифікувати. Авторитетний британський журнал 
«The Economist» відзначав, зокрема, що модний штамп «неонацизм» 
щодо української держави поступається формулі «держави�нев�
дахи»; мовляв, її неспроможність повернути борги та порушення 
нею норм міжнародного права «примушує панікувати її західних 
партнерів»167. Такі модифікації з’явилися під впливом закидів у 
необ’єктивності на адресу російської пропаганди, які вже в 2014 р. 
лунали в європейській пресі. На сторінці НАТО у You Tube на�
прикінці 2014 р. з’явився, приміром, відеоролик з промовистою 
назвою: «Україна: де ж усі фашисти?»168. У баченні посла США в 
Україні Джеффрі Паєтта, війна розгорнулася тому, що влада була 
надто незадовільною на Донбасі, управлінські структури там були 
дуже слабкими. Звідси і його загальний висновок: корупція є не 
меншою загрозою в Україні, ніж російські танки169. 

«Гібридну війну», що її спровокувала й розпочала Росія, В. Гор�
булін характеризує як водночас глобальне (проти Європи і США) і 
локальне (проти України) протистояння. Зробивши ставку на прі�
оритети безпеки й величі – як фактора високої легітимності влади, 

—————— 
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Росія розпочала «модернізацію в минуле» і швидко скотилася у бік не 
просто ескалації авторитаризму, але встановлення квазімонархічної 
форми правління. Дедалі агресивніше набирає силу чекістсько�цер�
ковний альянс, причому його релігійна складова наближається до 
радикального православного фундаменталізму. За Горбуліним, 
«Путін має всі шанси запам’ятатися як людина, яка повернула Росії 
жахіття опричнини», і практика встановлення пам’ятників Івану 
Грозному є переконливим цьому підтвердженням. 

Що ж до реакції Заходу, то упродовж понад двох років ним так і 
не були вироблені геостратегічні «червоні лінії», які мали окреслити 
можливі межі поступок щодо сфер впливу Росії. Ознаками двоєдиної 
внутрішньої кризи, яка спостерігається на Заході, є, з одного боку, 
усвідомлення неможливості довіряти Росії як повноцінному суб’єкту 
світової політики, а з іншого – розуміння неефективності засто�
сованої у цій ситуації «політики умиротворення». За цих умов Захід 
намагається лише обережно стримувати ситуацію, не роблячи 
різких кроків. Звідси – поступове скочування на оперативно�так�
тичний рівень політико�дипломатичних переговорів і політико�
адміністративних проектів170. 

У «гібридних війнах», за В. Горбуліним, не зовсім доречним є 
поняття «перемога» – радше варто говорити про підтвердження 
суб’єктності держави та її стійкості – політичної, економічної, вій�
ськової, інформаційної. Саме тому одним з першочергових завдань 
істориків є з’ясування усіх обставин початку «гібридної війни» – 
приводів і причин, мотивацій і спекуляцій. В. Торба звертав увагу на 
три обставини, які сприяли розвитку подій за таким сценарієм. 
Перша – серед місцевих спецслужб, міліції та представників влади 
левова частина дотримувалася проросійських поглядів і фактично 
ігнорувала накази або й «грала» на боці протестувальників. Друга – 
офіційний Київ проявив у тій ситуації виняткову кволість і роз�
губленість. Третя – події 6 квітня не могли трапитися без очевидного 
втручання російських спецслужб171. 

Варто уяснити головне: хоч яким важливим для розуміння 
глибини українсько�російського збройного конфлікту є контекст 
міждержавних відносин України та РФ, його витоки й причини 
лежать значною мірою і поза цим контекстом. Йдеться насамперед 
про незважену, багато в чому авантюристську політику всіх про�
відних гравців на світовій арені, включно зі США та ЄС. Їхні 
керманичі не зуміли належним чином відстояти бодай ті принципи 
безпеки й світопорядку, які усталилися після Другої світової війни. 

—————— 
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Банальні прийоми «гри в демократію», «боротьби проти диктатор�
ських режимів» не мали ні найменшого шансу «спрацювати» на 
мусульманському Сході, звиклому до освячених Кораном режимів 
абсолютистської влади. Відкривши «скриню Пандори», політики ви�
явилися безсилими зупинити розповзання по планеті бацил сепа�
ратизму, які легко трансформуються у тероризм. 

З того, що Росія воює на Донбасі станом на осінь 2015 р., уже 
ніхто не робив секрету. На «Перший з’їзд «Союзу добровольців 
Донбасу» зібралося близько 600 делегатів. Як пояснив діяч «ДНР» 
О. Бородай, це здебільшого польові командири, і за кожним з них – у 
середньому кілька десятків осіб. Він же раніше називав цифру 
громадян Росії, які пройшли Донбас – 30�50 тис. осіб172. 

Загалом радянська ідеологічна машина, вважає історик, літе�
ратор, координатор громадського руху «Деокупація. Повернення. 
Освіта» Олена Стяжкіна, дуже активно попрацювала над офіційним 
дискурсом пам’яті Другої світової війни. Радянський міф про «все�
народний опір фашизмові» формував очікувану поведінку на оку�
пованій території уже в цій війні. Наразі Донбас якимось чином 
дезінтегрувався сам. Тим часом для усвідомлення того, що Росія й 
Україна – дві різні країни, що Росія напала на Україну, треба 
включити дуже багато ресурсів – інтелектуальних, інформаційних, 
ресурсів колективної пам’яті та самоусвідомлення. Отож, цю ма�
шину, яка успадкувала багато радянського, потрібно зламати. До 
речі, «обов’язок пам’ятати» все одно розриває кайдани мовчання. 

Залежність вітчизняного політикуму від закордонних центрів 
влади і фінансування, з одного боку, і незрілість суспільства, роз�
митість базових засад його відтворення, з іншого, упродовж трьох 
років далися взнаки. Відмінні політичні уподобання створили ба�
чення не тільки минулого, але й майбутнього регіонів по�іншому.  
І О. Стяжкіна не втомлюється шукати відповіді на непопулярні 
запитання: як склеїти Україну, як деокупувати («десовєтизувати») не 
тільки непідконтрольні, а й прифронтові визволені та решту тери�
торій. І хоча у неї немає чіткого бачення, як визволяти окуповані 
території, вона вважає, що законодавчо і технологічно слід бути 
готовими до будь�якого сценарію, і «прощення й покарання мають 
бути в одному флаконі». Того Донецька, вважає вона, більше не буде 
ніколи. Але, можливо, буде інший. У 2014 р. кремлівська пропаганда 
дуже розраховувала на те, що вкинуті нею слова «сепаратизм», 
«референдум» і «донбаська ідентичність» проростуть. Нашим же клю�
човим завданням було спробувати назвати все правильно; сфор�
мувати не бачення, а слова й описи; сказати, що ось це – «війна», 

—————— 
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«вторгнення», «агресія», «агресор» і «окупант». А у 2016�му слово 
«окупація» знову наштовхнулося на труднощі, оскільки виявилося 
контроверсійним до іншого терміна – «реінтеграція». Таким чином, в 
інформпростір було вкинуто нову�стару ідею сепаратизму. Адже в 
нашому сьогоднішньому полі «реінтеграція» означає, що Донбас 
якимось чином дезінтегрувався сам, що події на Донбасі – внут�
рішня проблема, соціальний конфлікт, і завершення його – внут�
рішня справа України. Слово непогане, якщо «реінтеграція» вписана 
в «деокупацію». Слово «окупація» і «колаборація» – це вмикання 
механізмів пам’яті про «умиротворення» агресора. Десь тут і лежить 
«реінтеграція» як можлива дистанція від власного трагічного 
досвіду. 

У баченні П. Рікера амністія й амнезія різні речі, амністія може 
бути примусовою амнезією. Але для цього потрібні колосальні полі�
тичні воля й відповідальність. Хоч наші політики навряд чи не 
скористаються нагодою спекулювати на війні та пам’яті про неї. 
Тому правда, а не тимчасова соціальна амнезія може бути більш 
прийнятними, хоча й дуже гіркими ліками. До речі, «обов’язок 
пам’ятати» все одно розриває кайдани мовчання. І парадигму 
правди доводиться з болем опановувати навіть суспільствам, котрі 
зуміли домовитися про «забуття і прощення». У ній ніхто не святий, і 
важливою умовою забуття та прощення є повна правда – особиста, 
звісно, а тому суб’єктивна – про вчинене173. 

Мовне питання стало одним із ключових елементів політичної 
боротьби з перших років незалежності України. Більшість політич�
них сил намагалися використати його, розігруючи «мовну карту» 
передусім у передвиборних гонках. Тим часом етномовна ситуація 
на Донбасі вимагала не бурхливих сплесків і не менш виразних 
відпливів, а щоденної, конструктивної, наполегливої роботи174. 
Насамперед «мовна карта виявилася безпомічною в конкретних 
секторах друку – книговиданні і пресі; це дуже наглядно про�
демонстрував публіцист та лексикограф Дмитро Пилипчук. «Мова – 
це наш духовний код, наша мирна зброя, наша стратегія і наша 
безпека… Війна мов може принести в Україну тільки безлад і 
страждання».  Видавнича, а почасти й наукова думка в Україні, за 
Д. Пилипчуком, перебуває в стані летаргії чи анабіозу, і немає 
видимих спроб вивести її з того стану. Занедбано (тобто припинено) 
видавничі серії «Пам’ятки української мови», «Пам’ятки естетичної 
—————— 

173 Котляр А. Олена Стяжкіна: «Україна для мене – диво, і я хочу записати це на 
папері» // Дзеркало тижня. – 2017. – 13 травня. 

174 Смолій В., Кульчицький С., Якубова Л. Донбас і Крим в економічному, суспільно-
політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, 
перспективи. – С. 572. 
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думки», «Життя славетних», «Перлини світової лірики», не завершено 
багатотомні енциклопедичні видання «Українська літературна ен�
циклопедія», «Мистецтво України», «Українська музична енцикло�
педія», тощо. Новизна цього культурологічного, політичного, а вод�
ночас і полемічного дослідження – у глибокому порівняльному 
вивченні не лише загальної картини друку незалежної України, але 
й мовної політики держави в конкретних секторах друку, як�от: 
художня література, переклад, література для дітей, підручники й 
навчальні посібники для вищої та середньої школи, періодична 
преса тощо. Недотримання конституційного статусу української 
мови є, на жаль, сьогоднішніми реаліями175.  

Якби я мав характеризувати мовну політику постмайданної 
влади, розмірковує В. Кулик, її одним словом назвав би обережною. 
Комусь можливо, запроваджені квоти на українську мову в теле�
програмах та музичних творах на радіо здаються радикальною 
українізацією. В лютому 2017 р. завдання «активно запроваджувати 
українську мову в усіх сферах життя» більш чи менш рішуче 
підтримали аж дві третини респондентів. У деяких напрямах мовної 
політики громадяни менш охоче погоджуються на українізаційні 
зусилля держави. На запитання, «чи має держава встановлювати 
вимогу, щоб певна частина мовлення на телеканалах і радіостанціях 
проводилася українською мовою», лише 33% респондентів відповіли, 
що вона повинна це робити на всіх каналах і станціях. «Замість 
ховати голову в пісок від страху перед уявним невдоволенням 
російськомовців українізацією, влада повинна пояснювати потребу 
суворішого регулювання, розмежовуючи права громадян і обов’язки 
тих, хто ці права забезпечує»176. 

Як вважає М. Рябчук, «ці настанови належать мовби до різних 
світів – реального, в якому точиться війна і в якому треба займати 
чітку громадянську позицію, та міфічного, вифантазуваного імпер�
ськими – російськими і радянськими – ідеологами й інтерналізо�
ваного багатьма українцями в процесі асиміляції. Прощання з цим 
ідилічним світом – тривале й болісне, якщо йдеться про важливий 
компонент ідентичності. Звідси – не лише суперечливі, а й ухильні 
відповіді на різноманітні питання»177. 

Не менш важлива тема – використання релігії у політичних 
баталіях та ідеологічних маніпуляціях. «Релігійний чинник був 
—————— 

175 Пилипчук Д. Про дозу дьогтю в бочці меду. Статистика українського друку на тлі 
гібридної війни. – К., 2017. – С. 3-34. 

176 Кулик В. Українізації бояться не громадяни, а влада // Дзеркало тижня. – 2017. – 
15 липня. 

177 Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні. – 
С. 133. 
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штучно вмонтований у перебіг кризових подій на Донбасі від�
повідними російськими службами, що готували військову агресію 
проти України з метою демонтажу її суверенітету»178. Як зауважує 
К.Щоткіна, політики роблять те, що вважають вигідним для своїх 
партійних і особистих рейтингів, але аргументують це чомусь 
духовно�церковними потребами. Церковність використовується як 
маркер чого завгодно, крім, власне, сповідання. «Церковно�релігійна 
тема на всіх рівнях нашої умовно�відсутньої «громадської дискусії» – 
сфера суцільного тролінгу. І здається, для дуже багатьох це зручно… 
«Сектанти», «церква окупанта», «анафеми�розкольники» – це навіть 
не маркери, за якими ми намагаємося зорієнтуватися в ситуації 
ідеологічного хаосу гібридної війни. Це міфи, які нам, навпаки, 
нізащо не дадуть цього зробити. Бо вони і є знаряддя гібридної 
війни». Розповіді про «одвічно російсько�православний Донбас» – 
вигадка путінських пропагандистів. А маніпуляцією наступного 
рівня вже є розмірковування про «загрозу московських попів», які, 
мовляв, «довели Донбас до війни». Чи розуміє той, хто «вмикає попа» 
з будь�якого приводу, чиє замовлення виконує? 

Не знімаючи відповідальності з УПЦ та Московського патріар�
хату за проповідь «русского мира» на Донбасі (як і з УПЦ КП за 
використання політичної ситуації для переділу власності), авторка 
кваліфікує церковну ситуацію як гібридну – з абсолютно очевидним 
церковним лобізмом. Але сепаратизм на Донбасі, доводить вона, 
підтримували не стільки проповіді й ідеї, скільки конкретні люди і 
гроші. «Релігійний невроз» вигідний і Кремлю, і українській владі, і 
керівництву церков. Але це той самий поділ на «своїх» і «чужих», який 
не вигідний лише українському народові. Що ж до влади, то вона 
«воліє гріти рейтинг, а релігійний конфлікт – чудове паливо… Тому 
ми, схоже, ще довго стоятимемо на тліючому килимі релігійного 
неврозу»179. 

Нинішнє становище УГКЦ після Л. Гузара, у баченні К. Щоткіної, 
перебуває у пошуках свого шляху. Адже це церква українців, 
розсіяних по всьому світу. Вона має строкату долю, перетворившись 
із провінційної церковної структури відразу в наддержавну. Все це 
дуже складно для нашої – особливо церковної – культури: прийняти 
ідеал відкритості та «релігійної світськості», яка тільки і може про�
тистояти сучасному секуляризмові. Власне, це можна було б на�

—————— 
178 Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулю-

вання. – С. 54. 
179 Щоткіна К. «Вимкніть попа» // Дзеркало тижня. – 2016. – 26 березня. 
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звати «ростом угору». УГКЦ усе ще в процесі повернення і від�
новлення власної цілісності та єдності180. 

«Гібридна війна» загострила хаос в українському соціумі до такої 
міри, що змусила соціологів застосовувати концепт гібридності і до 
характеристики влади, і до українського суспільства. Є. Головаха 
бачить його ознаки у суміші олігархату з охлократією на рівні влади, 
і у появі змішаної – класово�станової структури суспільства. Вищий 
стан спирається на олігархію і живе поза суспільством, за своїми 
законами і правилами. Нижній становлять люди, які не мають 
коштів для існування. Є і два умовні класи – високий середній 
(забезпечені жителі великих міст) і нижчий середній, що живе 
переважно з власного домогосподарства і ледве зводить кінці з 
кінцями. Ці люди, досить освічені, але постійно незадоволені, бо не 
можуть змінити ситуацію. І це створює загрозу антистанового 
бунту, яким, власне, і був Майдан. 

Ще один результат гібридного суспільства – наявність вели�
чезної кількості партій без будь�якої ідеології. За таких умов 
виборцю важко зрозуміти, за кого голосувати. Зараз загрозу ста�
новить активізація правих націоналістів. І хоч їхня ідеологія супе�
речить принципам Майдану, але на хвилі власного радикалізму 
вони отримали певний символічний капітал. Біда України – і у 
втраті загальної довіри до людей та інститутів влади. А персоні�
фікована довіра, яка ще лишається, формує мафіозні клани181. 

Донбас є лише гіперболізованою моделлю вад усього владного 
механізму України. Регіон перетворився на клубок небезпечних 
проблем, в яких державницькі інтереси стоять далеко не на пер�
шому плані. Боротьба триває не лише за політичний вплив, але й за 
конкретні грошові потоки, і навіть умовна «лінія розмежування» несе 
відчутні доходи конкретним персоналіям. Водночас, фактор війни, 
за В.Торбою, може зіграти трагічну роль для всієї держави182. 

Не меншу загрозу для світової безпеки становить окупований 
Крим. Стратегія РФ у питанні Криму полягає у тому, щоб лікві�
дувати перспективні проекти розвитку і видобутку газу у Чорному 
морі, витіснити звідти міжнародні компанії, які є конкурентами 
російських, позбавити Україну доступу до основної частини шель�
фових родовищ, створити умови для корекції маршруту трансчор�
номорського газопроводу. Як зазначає екс�очільник СБУ І. Смешко, 
в такий спосіб Росія блокує стратегію Заходу щодо подальшого 
—————— 

180 Щоткіна К. УГКЦ після Гузара: у пошуках свого шляху // Дзеркало тижня. – 
2017. – 17 червня. 

181 Котляр А. Євген Головаха: «Поки що наша єдина надія – західний контроль» // 
Дзеркало тижня. – 2016. – 27 лютого. 

182 Торба В. Луганський вузол // День. – 2016. – 24 лютого. 
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розширення в рамках євроатлантичної цивілізації. Керівник пред�
ставництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Габріела Бауманн 
вважає, що Росія не зацікавлена у врегулюванні конфлікту на сході 
України і нормалізації ситуації в Криму, бо намагається розколоти 
ЄС, дискредитувати політику Ангели Меркель, а в Україні реалі�
зувати сценарій, випробуваний у Південній Осетії, Абхазії і При�
дністров’ї183. 

Що ж до позиції російського політикуму, то відразу ж після 
анексії Криму виявилося, що його наміри сягають значно далі. Коли 
на засіданні Держдуми 20 березня 2014 р. мова зайшла про дер�
жавний кордон між Кримом і Україною, у залі лунали голоси: «нам 
цей кордон не потрібен», «потрібно далі рухатися», «рано робити цю 
межу назавжди»184. 

«Чи повинні українці любити росіян?» Відповідь на це питання 
С. Грабовський почав шукати ще у 2014 році. Зрештою дійшов 
висновку: «час відмовитися від порожньої риторики про «братній 
народ». Підставою для такого висновку стали дані «Левада�Центру», 
одержані в ході липневого соцопитування 2014 р. Попри очевидні 
загрози, породжені стратегічними планами й тактичними кроками 
путінського режиму, у російському суспільстві участь «добровольців» 
з РФ у війні на Донбасі схвалили, за цими даними, 66% респон�
дентів. 86% опитаних визнали законними «референдуми» в Криму, 
77% – на Донбасі. Лише 24% опитаних бачили майбутнє Донбасу у 
складі України (переважно на умовах «більшої незалежності від 
Києва»). 65% вважали, що і надалі Росія має підтримувати про�
російські сили в Україні. Ясна річ, зауважував Грабовський, такі 
патології історія врешті решт рано чи пізно лікує – але чи не надто 
великою стане ціна такого лікування і для самих росіян, і для їхніх 
сусідів?185 

Так чи інакше, хтось має нести відповідальність за перетворення 
частини Донбасу на суцільну руїну, де жити небезпечно, а подекуди 
просто неможливо. Левову частку провини В. Головко відводить 
місцевому олігархату. За умов вакууму державного управління укра�
їнська економіка формувалася за законами «дикого капіталізму»: 
торгівля й бандитизм забезпечували шалені статки, які так само 
легко зазнавали розорень, як і примножувалися, і все це супро�
воджувалося демонстративним надлишковим  споживанням з боку 
«нових людей» й перетворенням мас населення на жебраків. Великі 

—————— 
183 Кривцун Д. Окупація Криму як світова загроза // День. – 2016. – 18-19 березня. 
184 Стенограмма заседания Государственной Думы 20 марта 2014 г. // http:// 

transcript.duma.gov.ru/node/4045. 
185 Грабовський С. Чи повинні українці любити росіян? // День. – 2014. – 6 серпня. 
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інтегровані корпоративні структури з’явилися лише згодом. 
Неузгодженість між новим законодавством і економічною прак�
тикою створювала легітимну основу для криміналізації народно�
господарського життя. Українські фінансово�промислові групи боя�
лися ризиків дезінтеграції України за російським сценарієм більше, 
ніж внутріполітичних викликів. Озвучені в листопаді 2013 р. 
ультимативні вимоги Путіна були їм добре відомі, але вони зайняли 
вичікувальну позицію. «Так чи інакше, за умов неефективності або 
навіть саботажу з боку правоохоронних органів на місцях при 
вичікувальній позиції місцевих еліт було втрачено дорогоцінний 
час, коли вогнища сепаратизму можна було загасити малою 
кров’ю»186. 

Якщо ж говорити про оптимістичний сценарій розвитку подій на 
Донбасі, то тут пріоритет, безумовно, належить Є. Марчуку. Він 
вірить у те, що після відновлення інфраструктури Донбасу невід�
воротньо відбуватиметься зміна промислової структури регіону, 
його модернізація, адже більшість заводів Донбасу є технологічно 
відсталими та енерговитратними, а експорт в основному є сиро�
винним. Але відновлення Донбасу має відбуватися не тільки в 
економічному, інфраструктурному смислі, а й в інформаційно�ду�
ховному, адже він ніколи не був українським. Паралельно з євро�
пейською інтеграцією Україні потрібна й внутрішня; регіони повин�
ні добре пізнати, відчути, побачити один одного. «Вивітрювання зі 
свідомості фобій, які були нав’язані та дуже майстерно консер�
вувалися на Донбасі, відновлення інфраструктури, модернізація 
виробництва і внутрішньоукраїнська інтеграція – гарантія процві�
тання Донбасу»187. 

Поки конфлікт триває, важко сказати, скільки часу знадобиться 
для реалізації такого оптимістичного прогнозу. Надто вже страш�
ними здаються величезні втрати, завдані «гібридною війною» гено�
фонду українського народу, екології, промисловій і транспортній 
інфраструктурі, економіці в цілому. Мабуть, ще дуже довго люди 
Донбасу здригатимуться від однієї згадки про те, що довелося 
пережити. Хочеться все ж сподіватися, що уроки з цієї трагедії 
будуть якнайшвидше зроблені на користь відмови від продовження 
насильства з будь�якого боку. Адже свобода кожного починається 
там, де на перший план виходить осмислення багатогранності 
людського буття, варіативності ціннісних життєвих смислів, плю�
ралізму підходів. 

—————— 
186 Головко В. Олигархи из города роз: становление и развитие крупного капитала 

Донбасса (1991–2014 гг.). – К., 2014. – С. 9-12, 65-66. 
187 Кривцун Д. Про «посттравматический синдром» // День. – 2014. – 15 липня. 
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Як констатував колишній заступник міністра оборони України 
Ігор Кабаненко, восени 2016 р. у ХХІ столітті війна, як і раніше, є 
продовженням політики, але іншими силовими засобами. Водночас 
зміст та способи війни кардинально змінилися – основним полем 
битви стала суспільна свідомість. Західні експерти часто називають 
«гібридну війну» війною нової генерації з огляду на форми, прийоми і 
способи, а також технології її ведення. Багато чого у сучасній 
«гібридній війні» відбувається у прихованому середовищі, на своє+
рідному темному боці протистояння з використанням новітніх 
технологій досягнення геостратегічних цілей. Росія навряд чи на+
важиться розпочати масштабну війну проти України – військове 
вторгнення з високою ймовірністю може перерости у регіональну і 
навіть глобальну війну. Але кремлівське балансування на хвилях 
«гібридного формату» (залякування, шантажування, маніпулювання 
суспільною свідомістю через введення в оману, промацування 
оборони, несподівані точкові військові та невійськові дії), скоріше за 
все, триватиме. Все це звалюється на пересічного громадянина у 
вигляді інформаційного потоку з великою кількістю викривлень, 
напівтонів та відтінків – часи ідеологічних баталій «білого і чорного» 
відійшли в минуле. У тому, що не розділене за принципом «свій – 
чужий» розібратися непросто, а негативні емоції відповідного спря+
мування досить успішно працюють на кризу.  

У деяких країнах Заходу вже дійшли висновку, що для забез+
печення сталого розвитку потрібно на самому початку деструк+
тивних акцій виробляти стратегію живучості й відповідні механізми 
протидії їм як зовні, так і всередині країни. У НАТО серйозно 
вивчають уроки «гібридної війни». На Варшавському саміті НАТО 
2016 р. питання вироблення контрзаходів у зв’язку з анексією 
Криму та агресією на сході України було одним з ключових.  
У загальному вигляді вироблена ним стратегія стосовно Росії вкла+
дається у формулу «трьох Д» – Deterrence, Defence, Dialog (стри+
мування, оборона, діалог)188. 

Питання перспективи вступу України до НАТО останніми днями, 
як зауважує М. Ставнійчук, знову вийшло на рівень однієї з голов+
них піар+забавок політичної еліти. Логічну конструкцію «Україна іде 
в НАТО» перетворено на черговий ілюзорний повітряний замок. 
Невизначена визначеність означає, що суспільство і досі на якомусь 
з етапів багаторівневої процедури не розуміє, як розпочинається 
вступ до НАТО. Наразі Україна навіть не має плану дій щодо 

—————— 
188 Капсамун І. Ігор Кабаненко. «Лідерство має прийти на заміну командуванню 

радянського стилю, позитивна мотивація – замінити негативну» // День. – 2016. –  
4 жовтня. 
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членства в НАТО (ПДЧ), не кажучи вже про досягнення критеріїв. 
«Тобто нині не треба плекати надмірних ілюзій – Україна пройде до 
Альянсу довгий і нелегкий шлях. І краще говорити про це відверто 
вже зараз»189. 

В. Торба слушно констатує, що саме поняття «гібридної війни» не 
має і юридичного обґрунтування. Кожен розуміє під ним своє. 
Француженка Сесіль Вессіє, авторка книги «Мережа Кремля у 
Франції» доводить, що основний козир «гібридної війни» – маску�
вання. Кремль не просто робить ставку на ядерну зброю та інші 
озброєння – він розробляє формули евтаназії державності, зазіхає на 
суб’єктність як принцип міжнародних відносин. До числа «співвіт�
чизників», які, мовляв, потребують захисту, потрапили навіть 
«французи, походження яких ішло від емігрантів із Росії». А при�
водом для такого «захисту», на думку авторки, може бути що 
завгодно – від начебто «угнетения русскоязычного населения» до 
озвучених на камеру закликів «Путин, введи войска!» Політика 
«агресивного зваблювання», що при цьому застосовується, зовсім не 
нова – відомі письменники, журналісти, світові авторитети, що 
приїздили в СРСР під час Голодомору й маховика репресій, «зами�
леним оком не побачили очевидної трагедії». Українська влада, 
вважає С. Вессіє, не має глибинної і ясної стратегії протидії роз�
галуженим російським маніпуляціям. «Українські парламентарії під 
час війни часто демонструють світові абсолютну відірваність від 
реалій, в яких перебуває їхня країна»190. 

Поняття технології у контексті «гібридної війни» набуває значно 
ширшого змісту, ніж той, яким зазвичай користуються у повсяк�
денному побуті. Технології тут починаються з нестандартних і 
незвичних ідей, і саме вони стають у цій війні рушійними силами 
перемог та поразок. За ідеями йдуть високотехнологічні засоби їх 
реалізації – у військовому вимірі це дрони та їхні високомобільні 
автоматизовані системи, засоби спостереження, високоточні засоби 
ураження тощо. Україні саме такі технології мають допомогти 
забезпечити належний рівень захисту власного суверенітету на 
морі, який поки що є недостатнім. 

На жаль, роль України не була представлена в Гамбурзі 7� 
8 липня; більше того, А. Меркель запевнила П. Порошенка: «нічого 
щодо долі України без України вирішуватися тут не буде». У баченні 
екс�міністра закордонних справ К. Грищенка, зрозуміле одне – 

—————— 
189 Ставнійчук М. Вступ до НАТО. Післясвяткові роздуми на актуальну тему // 

Дзеркало тижня. – 2017. – 1 липня. 
190 Торба В. «Агресивне забарвлення» – стиль Кремля // День. – 2016. – 23 лис-

топада. 
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Трамп, принаймні зовні заявив про підтримку України, але з другого 
боку, він відверто шукав напрямки реальної співпраці з РФ. До речі, 
Трамп не шкодував компліментів на адресу поляків. Очевидно, що 
дуже важливо, наголошують І. Капсамун та В. Торба, щоб «Трамп 
закликав Росію «припинити дестабілізацію України та інших країн». 
До речі, «він це сказав особисто в очі самому Путіну під час зустрічі в 
Гамбурзі і пред’явив йому «гамбурзький рахунок» за російську агре�
сію в Україні. Інакше безкарність буде ще більше розв’язувати руки 
Кремлю». 

Показово, що якраз напередодні саміту Великої двадцятки від�
бувся крок з боку Польщі. Міністр закордонних справ Польщі 
Вітольд Вашиковський фактично поставив ультиматум нашій краї�
ні, заявивши, що Варшава блокуватиме членство України в ЄС, 
допоки не будуть розв’язані історичні питання. В інтерв’ю виданню 
«Polityce» він сказав: «Економічне співробітництво, на жаль, не ви�
глядає добре. І найгірше – звичайно, історичні питання. Наше по�
слання дуже чітке: з Бандерою до Європи не увійдете. Ми говоримо 
про це і голосно, і тихо. Вже маючи такий досвід, ми твердо 
вимагатимемо від України щоб усі справи були налагоджені до того, 
як Київ стоятиме біля воріт Європи з проханням про членство»191. 
Утім, президент Європейської Ради Дональд Туск у черговий раз 
підкреслив, що Європейський Союз підтримує територіальну ціліс�
ність України… У українців «багато терпіння, прагнень і пере�
конань, а також великі амбіції… Ми чітко бачимо, – заявив Туск, що 
зовнішньому ворогу вас не здолати, ви сильні, але ви можете 
зазнати поразки від самих себе»192. 

У баченні російського аналітика І. Яковенка, у липні 2017 р. було 
зроблено кілька серйозних рухів у бік посилення підтримки України 
і проти російської агресії. Поява в ролі спецпредствника США на 
переговорах щодо України Курта Волкера остаточно поховала наїв�
ний міф про те, що Трамп може спробувати «здати Україну» в обмін 
на щось зрозуміле, що йому може запропонувати Путін. «Врахо�
вуючи репутацію Волкера як «антиросійського яструба», можна 
вважати, що політика Трампа більш проукраїнська, зрозуміліша, і 
жорстокіша, ніж політика Обами… Вести інформаційну боротьбу в 
телевізорі з колишньою риторикою за цих умов стає дедалі склад�
ніше. Змінюється структура телевізійної брехні: напівправда дедалі 
більше поступається місцем абсолютній брехні… Різниця в тому, що 

—————— 
191 Капсамун І., Торба В. Чи пред'являть Путіну «гамбурзький рахунок» // День. – 

2017. – 7-8 липня. 
192 Сірук М. Як не зазнати поразки від самих себе // День. – 2017. – 14-15 липня. 
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в спорті за «брудну гру» зазвичай видаляють, а в російських ток�шоу 
«арбітр» завжди на боці «брудних» гравців»193. 

Експерти Інституту суспільно�економічних досліджень фіксують 
непослідовність і непередбачуваність зовнішньої політики України. 
«В дискусії про зовнішню політику переважають порожні гасла, 
бажання знайти прості й швидкі рішення, панує надмірна наївність, 
що дивно для цинічного українського політикуму». За 25 років 
країна кілька разів принципово змінювала вектори пріоритетів. 
Ситуація погіршилася, активи України зменшилися, ризики для 
НАТО зросли. Ревізіонізм Росії підриває світовий і тим більше рево�
люційний порядок. «Нам доведеться звикати до сприйняття її полі�
тики як довгострокової загрози. Але доведеться також звикати й до 
того, що нейтралізація цієї загрози потребуватиме майстерного 
вміння управляти асиметричною взаємозалежністю, розв’язувати 
конфлікти, шукати болісні компроміси або, навпаки, складні без�
компромісні рішення». «Грамотна зовнішня політика не розв’яже 
всіх проблем, але її відсутність майже гарантовано перетворить нас 
на географічне поняття»194. 

Напівлегальна, нелегальна діяльність, поєднана з рекетом, ко�
рупцією, «відкатами», кримінальними «розборками» стали нормами 
економічного життя регіону. Хронічні невиплати заробітної плати, 
явне і приховане безробіття об’єктивно зумовлювали погіршення 
самопочуття людей, призводили до краху життєвих орієнтирів, 
позбавляли впевненості у завтрашньому дні. За умов різкого по�
силення поляризації соціуму Донбасу соціологи та психологи фік�
сують зростання негативізму у суспільній свідомості мешканців 
регіону, підвищення нервозності, соціального цинізму, поєднаних з 
пасивністю й бунтарством, ностальгічними настроями. «Сьогодні на 
території окупованого Донбасу панує хаос»195. 

В контексті гібридного «євроремонту» Донбасу тижневик «Дзер�
кало тижня» з’ясував, скільки грошей потрібно на відновлення регіо�
ну. Астрономічна сума коливається від 15 до 20 млрд доларів.  
У баченні В. Самар поки що єдиного центру акумуляції цих коштів 
немає, як фактично відсутній єдиний план інфраструктури Донець�
кої та Луганської областей: «левова частка коштів, перерахованих 
двом прифронтовим областям, які мають велику потребу у віднов�
ленні соціальної, транспортної інфраструктури і житлового фонду, 
лежать майже без руху!». Йдеться про невиправдану централізацію 
—————— 

193 Яковенко І. Брудна гра // Там само. 
194 Капітоненко М., Курнишова Ю., Снігир О. Що робити далі? Контури нової 

зовнішньої політики // Дзеркало тижня. – 2017. – 3 червня. 
195 Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулю-

вання. – С. 112. 
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управління проектами – на жаль, останні 20 років у Донецькій 
області, крім Донецька, нічого не будувалося. Управління капіталь�
ного будівництва у містах і районах фактично розформовані. 
Особливо, якщо брати до уваги критичне становище з водопоста�
чанням, забезпеченням житлом, наданням медичних послуг та 
тисячі кілометрів розбитих війною доріг і вулиць196. 

У баченні журналістки Євгенії Подобної, на передовій катаст�
рофічно не вистачає українських газет. У кіоску прифронтової 
Красногорівки продавець просив: «Не шліть нам із Києва гума�
нітарку, а пришліть нормальних газет. Не пропагандистських ро�
сійських, а наших, українських. Ми живемо в інформаційному 
вакуумі». В зоні АТО часто немає українського телебачення, укра�
їнське радіо ловить дуже погано, газет майже не привозять.  
У Зайцевому, де живе близько 300 людей, і досі переконані, що 
прем’єр�міністром в Україні залишається Арсеній Яценюк. Це на�
справді страшно. Заходили до людей, а в них купа видань типу 
«Вестник Новороссии». Натомість сьогодні друковане слово, як і його 
читачі, в прямому розумінні – під ворожими обстрілами. І доки 
ситуація не зміниться, говорити про повноцінну реінтеграцію 
Донбасу не доводиться197. 

 
 

—————— 
196 Самар В. Гібридний «євроремонт» Донбасу // Дзеркало тижня. – 2017. –  

3 червня. 
197 Лубчак В. Коли слово під обстрілом // День. – 2017. – 23-24 червня. 
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а висновками авторів Національної доповіді «Цивілізаційний  
           вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії», сьогодні  
           можна говорити про наявність у суспільстві хоча й супереч�
ливих, але реально існуючих двох цивілізаційних ідентифікацій: 
євроатлантичної і православної; їхніми ядрами є північноатлан�
тична (протестантська) і євразійська (московсько�православна). Це 
зумовлює цивілізаційну розколотість українського суспільства, яка 
проявляється регіональною та індивідуальною ментальністю; у 
цивілізаційно�культурних орієнтаціях населення України дуже ди�
ференційоване, а значна його частина перебуває у стані невизна�
ченості. Люди залишаються різними за здатністю брати на себе 
відповідальність за своє життя, відмовляючись від опіки влади, 
держави. Незадоволення призвело не до активізації життєвої пози�
ції, а до формування відчуття безвихідності, неможливості особис�
того впливу на події, а отже, до безініціативності. Відсутність цін�
нісного консенсусу поряд з матеріальними негараздами формують 
атмосферу соціальної напруженості та конфліктів1. 

Україна платить високу ціну за невизначеність власного пози�
ціонування в сучасному світі. Тривала гра у «двовекторність», спо�
лучена з конституційно закріпленими міфологемами соціальної, 
правової держави, могла закінчитися лише тим, що зрештою і 
сталося – несамостійністю у зовнішній, патерналізмом і правовим 
нігілізмом у внутрішній політиці. Сформована в країні модель сус�
пільного ладу виявилася вразливою у багатьох відношеннях. Попри 
гучну риторику, освячену двома Майданами, український соціум не 
виявив потужної консолідаційної спроможності, без якої складно 
говорити про наявність громадянського суспільства як такого. 
Адаптація упродовж трьох з половиною століть до реалій «русского 
мира» не минула безслідно зі здобуттям незалежності, її наслідки, 
закарбовані у політичній і правовій культурі мешканців Сходу і 
Півдня України, мабуть, ще довго будуть відігравати роль анти�
стимулів і антисистемних факторів. В усякому разі, омріяний стри�

—————— 
1 Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії. – С. 11-41. 
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бок країни�лімітрофа в європейський «простір свободи» має небагато 
шансів матеріалізуватися у найближчій часовій перспективі. 

На переконання В. Горбуліна, у сучасному світі велике значення 
мають не розміри збройних сил держави, а їхня здатність здій�
снювати швидкі й ефективні операції у будь�яких умовах. Завдання 
підриву військового та економічного потенціалу противника реалі�
зуються шляхом застосування партизанських і диверсійних методів, 
інформативно�психологічного тиску, активної підтримки внутріш�
ньої опозиції. Поєднання традиційних і гібридних методів у наш час 
є характерною рисою будь�якого збройного конфлікту; бойові дії без 
застосування гібридних методів уже немислимі. Комбінуючи тра�
диційні військові засоби з підтримкою квазімілітарної діяльності 
незаконних збройних формувань і сепаратистських рухів і здійс�
нюючи паралельно операції немілітарного впливу в інформаційному 
просторі та в дипломатії, Росія розраховує на певний синергетичний 
ефект і доволі часто його досягає. Новим при цьому є не самі 
асиметричні методи, а форми їхнього застосування. 

Простежуючи три реалізовані Росією гібридні комбінації (сирій�
ську, спрямовану на мінімізацію впливу Європейського Союзу і 
українську) В. Горбулін аналізує як притаманні їм спільні риси, так і 
відмінності. Щодо України чітко проглядається мета її економічного 
виснаження, створення всередині української держави неконтро�
льованої українським керівництвом території, загальної дестабілі�
зації суспільно�політичної ситуації, блокування євроінтеграційних 
процесів. При цьому РФ не полишає надій викувати з особового 
складу «ДНР» та «ЛНР» якусь подобу армій за російським зразком і 
створити угруповання, достатні для початку наступальних дій. 
Утім, вона розраховує не лише на ці армії і на свої збройні сили, а 
активно залучає до воєнних дій приватні військові компанії. Вона 
готова воювати за Україну «до останнього українця», тому «активні 
заходи» з боку російських спецслужб лише наростатимуть.  

Україна не просто стала першим полігоном для випробовування 
нової моделі агресії з боку РФ. Вона зуміла себе захистити, хоч 
інколи надто високою ціною. Часткове затишшя на фронті не 
повинне навіювати самозаспокійливих думок. Україна має вико�
ристати всі можливості для реальних економічних реформ, удоско�
налювати сектор безпеки й оборони, шукати системні рішення у 
протидії мілітаристським загрозам. «Гібридна війна не почалася і не 
закінчиться Україною. Вона тільки починається»2. 

—————— 
2 Горбулін В. Гібридна війна: все тільки починається… // Дзеркало тижня. – 2016. – 

26 березня. 
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Спираючись на статус ядерної держави, Росія прагне глобаль�
ного реваншу. Непередбачувана поведінка держави, що відмовля�
ється діяти згідно з міжнародним правом і здійснює на свою користь 
переділ державних кордонів, завдала руйнівного удару по світовому 
порядку, що склався після Другої світової війни. Такі процеси мо�
жуть призвести до формування у світі нової геополітичної реаль�
ності, в якій руйнуються усталені міждержавні зв’язки і порушу�
ється збалансованість світової системи загалом. Замість моделі 
світового порядку з’являється модель світового хаосу, в якому дехто 
мріє контролювати процеси світової дестабілізації3. 

Критичний «травматичний досвід», здобутий громадянами Ук�
раїни під час довготривалої війни, створив такий «конфронтаційний 
вододіл» між двома народами, який, за висновками Центру О. Ра�
зумкова, «містить реальну загрозу дезінтеграції України»4. Власне, 
така ж загроза, хіба що і з суттєвою віддаленістю у часі, існує і для 
Росії – така «неконвенційна» війна виснажує, поляризує й демора�
лізує обидві сторони, породжує або поглиблює сум’яття й хаос. 
Особливості сучасних гібридних воєн, які виразно проявлялися в 
Україні, у загальних рисах зводяться до таких параметрів: 

– Зона війни практично не є відділеною від цивільних об’єктів і 
мирно налаштованого населення. За таких умов надзвичайно важко 
чітко визначити лінії розмежувань і гарантувати бодай мінімальний 
рівень безпеки для громадян. Не піддається точному обрахунку й 
кількість вимушених переселенців. 

– У конфлікт втягується багато нерегулярних військових фор�
мувань, інколи нікому не підконтрольних. Постраждала сторона 
іменує їх бандитами й терористами, нападники бачать у них 
ополченців, добровольців, а то й «народних героїв». Про якісь об�
меження й правила (закони війни) доводиться забувати. Активізація 
дискусій на теми пріоритетності збройних чи дипломатично�пра�
вових методів розв’язання конфлікту стає додатковим фактором 
поляризації в суспільстві. 

– Незалежно від того, які чинники (етнічні, станові, ціннісні) 
лежать в основі конфлікту і які мотивації декларуються, домінантну 
роль у ньому відразу ж, як правило, починають грати сили зов�
нішнього тиску. Керуючись власними геополітичними інтересами, 
провідні політичні актори на світовій арені використовують «гіб�
ридні війни» як з метою демонстрації сили, так і з наміром дістати 
для себе якісь реальні політичні дивіденди – аж до територіальних 

—————— 
3 Донбас і Крим: ціна повернення. – С. 42. 
4 Російсько-український конфлікт: стан, наслідки, перспективи розвитку подій. –  

С. 13. 
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надбань. Оскільки при цьому оголошення війни обидві сторони 
конфлікту уникають, на поверхні гібридність сприймається як 
«війна за домовленістю» (proxy war). Країна�нападник сподівається у 
такий спосіб розширити фронт власних можливостей у досягненні 
заздалегідь визначених цілей, а в разі невдачі – уникнути відпо�
відальності за скоєне. Однак додаткові складності для неї вини�
кають у разі появи «народних» збройних формувань, що у підсумку 
тяжіють до цілковитої непідконтрольності.  

– У «сірих зонах» безвладдя події розгортаються, як правило, за 
найгіршим сценарієм – з бездумними постійними обстрілами, руй�
нуванням промислової інфраструктури та стратегічних об’єктів, 
мінуванням величезних територій. Десятки тисяч життів, мільйони 
біженців, катастрофічне зростання тяжкої інвалідності, невроти�
зація дітей, значна частина яких позбавлена можливості вчитися – 
це лише найбільш наочні з трагічних наслідків гібридних воєн. Не 
меншу небезпеку становить «розповзання зброї», почастішання поза 
межами безпосередніх воєнних дій різного роду хуліганських вчин�
ків з кримінальним контекстом, ксенофобських проявів тощо. 

– Поляризація інтересів і нарощування агресивності в суспіль�
стві стимулює вихід за межі прийнятних методів ідеологічного 
суперництва й неймовірне загострення маніпулятивного впливу з 
боку агресора на стан масової свідомості – як на території конфлікту, 
так і у межах власної країни. У «консцієтальній війні» (термін 
Ю. Громенка) не діють ніякі запобіжники проти спрощень і ви�
кривлень, а звуження джерел інформації поглиблює ефект деінте�
лектуалізації й деморалізації до рівня, що загрожує національній 
безпеці в усіх втягнутих у конфлікт країнах. Таку війну ще нази�
вають смисловою (war of perception), бо її сутність становить 
боротьба за потрібні політичним акторам смисли. В Україні вона 
вже призвела до формування полярних світоглядних позицій у масі 
населення України і РФ, що неминуче ускладнить пошук комп�
ромісів і шляхів примирення після закінчення воєнних дій.  

– Воєнні дії різко знизили можливість соціальної діагностики 
ризиків, а разом з помітним скороченням витрат на науку в Україні 
це призвело до звуження діапазону можливостей соціогуманітарних 
наук щодо соціального аналізу як такого. Сама оцінка конфлікту як 
антитерористичної операції хибує на поверховість і спрощення, 
підживлюючи до того ж демагогічні заяви про «каральну операцію» 
як нібито помсту української влади мешканцям Донбасу за про�
російську позицію. На наш погляд, концепт «конфлікт» чіткіше, ніж 
формула «операція», відбиває суть триваючого уже понад три роки 
протистояння між державою Україна та озброєними й екіпіро�
ваними Росією найманцями. 
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Якщо ж говорити про пов’язані з «неконвенційною війною» 
позитиви для України, то це, безумовно, істотне зрушення убік 
концептуалізації громадянського суспільства. Йдеться насамперед 
про безпрецедентний за своїми масштабами волонтерський рух. 
Навіть з уст росіян дедалі частіше можна почути визнання заслуг 
людей, які фактично замінили владу в момент її найбільшої роз�
губленості і створили нарешті такі потрібні Україні соціальні ліфти 
для просування на верхні рівні активної молоді. «Те, що ми побачили 
в Україні, – констатує російський блогер Д. Греков, – стало потря�
сінням. У масі це надто здорове суспільство, що не піддалося 
настроям жорстокості й воєнізації… Волонтери уже самі частково 
стали владою, і саме це я називаю меритократичним відрод�
женням»5. Хоч деякі російські аналітики зауважують при цьому, що 
активність волонтерів збільшує недієздатність держави, яку такий 
стан цілком влаштовує. 

Плекаючи надії на реінкарнацію імперії, Російська Федерація 
свідомо поставила своєю метою перетворення південно�східного 
регіону України на «сіру зону» з прозорими кордонами, які б давали 
їй змогу зберігати тут потужні важелі впливу. Вона доволі вправно 
скористалася розгубленістю «постмайданної» київської влади і 
швидко, за допомогою витонченої демагогії, анексувала Крим. Їй 
вдалося також значною мірою змінити критерії самоідентифікації 
населення Донбасу, створивши маріонеткові утворення на непід�
контрольних Києву територіях. Але загалом її ставка на «свідомісний 
злам» у настроях населення Півдня і Сходу України зазнала невдачі. 
Як зазначається у національній доповіді про завдання політики 
інтеграції українського суспільства у контексті подій на Донбасі, 
Україні вдалося сформувати своєрідний дипломатичний фронт, 
який доповнює й компенсує слабкості суто збройної лінії спротиву 
загарбнику.  

«Нам потрібен новий, справжній націоналізм» – вважає Юрій 
Касьянов. У нас чимало патріотів і не дуже, але ніхто не навчає мови 
насильно, не докоряє незнанням мови, не звинувачує в недостат�
ності патріотизму інакомовців. А проте мова стала догмою, жу�
пелом, маркером, способом поділу на своїх і чужих, зброєю війни з 
інакомисленням. Горезвісне мовне питання в Україні гостро постало 
з трьох причин. По�перше, Російська імперія, Польща, Австро�
Угорщина, СРСР зробили дуже багато для придушення української 
національної ідентичності й передусім української мови. А умовний 
вододіл по мові нерідко розділяє й близьких духом людей – справж�

—————— 
5 Греков Д. Украина своими глазами. Впечатления россиянина // Новое время. – 

2015. – 22 сентября. 
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ніх патріотів України. По�друге, природне прагнення народу збе�
регти свою мову і свою культуру експлуатують т.зв. націоналістичні 
партії й політики. «Націоналісти», які є такими ж виразниками 
інтересів олігархічних груп, як і інші партії, фактично привати�
зували міфологізовану історію боротьби за незалежність, мову, 
фольклор, імена лідерів визвольного руху. По�третє, війна. Майдан 
був багатомовним, полікультурним, проєвропейським і навіть кос�
мополітичним. Але анексія Криму, що не забарилася, війна в 
Донбасі призвали в стрій «символічний націоналізм». Здається, нині 
«націоналісти», які влаштовують смолоскипові ходи й бійки навколо 
перейменувань, готові віддати частину країни разом із населенням, 
аби тільки зберегти й зміцнити вплив на свій звичний електорат. 

«Беззастережно й обов’язково нам потрібна протекціоністська 
політика, що підтримує й заохочує повсюдне використання укра�
їнської мови… Однак цей протекціонізм у жодному разі не повинен 
хоч якось зачіпати інтереси російськомовного населення й інших 
мовних груп громадян… Справжній націоналізм – це любов до своєї 
Батьківщини, готовність зі зброєю в руках захищати свій мир, свій 
спосіб життя, свій дім, свою родину, і це непримиренність до 
несправедливості й беззаконня. Націоналізм – це не дешевий попу�
лізм. Це важка робота на благо своєї нації, своєї країни»6. 

Патріотизм не вимірюється гаслами. Про т.зв. ментальність 
Донбасу відверто висловився голова Донецької військово�цивільної 
адміністрації П. Жебрівський. Спочатку він чесно визнавав, що «ми 
цей край залишили напризволяще за останні 20 років», це «ще 
більше розкручувало негативні міфи, що зіграло на руку ворогу». Тут 
дійсно працювали і працюють дуже сильні характером люди. Вони 
добре розуміють, що таке завод – від дитячого садка аж до заводської 
пенсії. Виявлялося, що в цих краях вугільна копальня була єдиним 
променем світла в темному царстві. «Таким був сформований пси�
хотип багатьох людей, особливо старшого покоління… Люди шу�
кають свою ідентичність, свою приналежність… Тут свій дух, своя 
воля боротьби. Вони багато чого пережили». Достукатись до них 
поки що майже неможливо7. 

Проаналізувавши глибинні причини конфлікту на Сході Украї�
ни, група американських і європейських аналітиків оприлюднила 
свої міркування на сторінках газети «Вашингтон пост». Дошуку�
валися, зрозуміло, його етнічних та культурних коренів, за ана�
логією з конфліктами на Балканах та Близькому Сході. Утім, дійшли 

—————— 
6 Касьянов Ю. Нам потрібен новий, справжній націоналізм // Дзеркало тижня. – 

2017. – 17 червня. 
7 Торба В. Про «деокупацію» свідомості… // День. – 2017. – 17-18 березня. 
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висновку, що тут ані етнічні, ані культурні відмінності, хоч і є в 
наявності, підстав для воєнних дій у собі не містили. Значно більше 
важили незважені дії політиків, насамперед російських, штучно 
підігріті почуття, сфабриковані диверсії, цілеспрямовані пропаган�
дистські акції8. Але всі ці чинники не дали б такого швидкого ефекту, 
якби російсько�український кордон не був «прозорим» аж до його 
майже повної відсутності. І ще – якби українська влада вчасно і 
адекватно реагувала на попередження соціологів про те, що в 
Україні існує меншою мірою 8 різних кластерних груп, які дають 
підставу говорити про «вісім Україн», і що 16,3% опитаних – пере�
важно мешканців Сходу і Півдня – не хочуть ототожнювати себе з 
українськими націоналістами9. Досить точно висловився з приводу 
глибинних причин того, що сталося, посол Японії в Україні Шігекі 
Сумі: «Якби люди на сході країни були на сто відсотків щасливими, 
вони б ніколи не потрапили під вплив чужоземних елементів. 
Нагодувати їх, розселити, дати їм роботу – все це дуже важливо для 
того, щоб вони не стали легкою жертвою для головорізів… 
Звичайно, охороняти кордони важливо, але водночас треба задо�
вольняти людей, робити їх вільними і щасливими. Ось що повинна 
гарантувати безпека, орієнтована на людину»10. 

Незалежно від того, чим закінчиться тривалий збройний конф�
лікт, що випробовує на міцність економіку, політичні структури й 
норми політичної культури обох воюючих сторін, Крим і Донбас 
лишатимуться упродовж років зонами болю, чергових утопій, 
експериментів із непередбачуваними наслідками. «Розмінування» 
свідомості місцевих мешканців потребуватиме не лише часу, але й 
звільнення території «української Вандеї» від десятків тисяч цілком 
реальних мін. «Хвора, поранена пам’ять (формула О. Єременка) – 
постійно відтворювала джерело непевності, за якої «мертвий хапає 
живого». Але ця констатація ніякою мірою не означає, що інте�
лектуальна реакція на події 2014–2017 рр. має послаблюватися. 
Уроки історії тим і цінні, що змушують соціуми й індивідів частіше 
замислюватися над тим, під впливом яких чинників формується 
картина людського буття. Історична культура як частина менталь�
ного фонду суспільства у наш час постає як рушій соціальних змін і 
як запобіжник проти сповзання у стихію «нового варварства». За 
Й. Рюзеном, теорія історичної культури може бути не лише антро�
пологічно  засадничою, але й сучасно діагностичною; її пріоритет в 
царині орієнтування вчений вважає незаперечним. Адже саме 

—————— 
8 Режим доступу: http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/03/04. 
9 Ковальчук М. Хто ми є (інтерв’ю з Н. Черниш) // День. – 2013. – 21 лютого. 
10 Сірук М. Про японські принципи. Частина 2 // День. – 2014. – 2 грудня. 
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кризи творять історію, а остання виступає як творець ідентичності. 
Минуле вливається в проекцію майбутнього. 

Інша річ, що травматичний досвід, за Рюзеном, передбачає 
тяжку боротьбу за інтерпретацію. Подолання руйнівних наслідків 
травматичного досвіду – одне з першочергових завдань істориків. 
«Детравматизація через історизацію» може здійснюватися через 
категоризацію, нормалізацію, моралізацію, але наголос Рюзен ро�
бить на важливості історично�теоретичних рефлексій. Історична 
наука в його баченні – це і є культурна практика детравматизації. 
«Вона перетворює травму на історію»11.  

Теорія «культурної травми» Дж. Александера віддає пріоритет у 
суспільному досвіді не самій травмі, а тривогам, що їх створюють 
дискурси у процесі конструювання бінарних опозицій. Шкода, 
завдана нації травмою, кличе до помсти навіть тоді, коли у процес 
репрезентації включається уява. Тому, доводить він, домінуючі дис�
курси, коди, ритуали мають бути під постійним контролем суспіль�
ства. Саме чутливість до травми створила в Європі певний тип 
дискурсу і змінила обличчя західної цивілізації12. Переосмислений 
вітчизняний історичний  досвід теж може відіграти конструктивну 
роль у консолідаційних процесах, але лише за умови істотного під�
вищення дієздатності влади і політичної компетентності громадян. 
Реабілітація компромісу як найдійовішого засобу розплутування 
тугих вузлів, створених незваженою політикою, має за цих умов 
стати одним з пріоритетних завдань соціогуманітаріїв.  

Варто прислухатися до думки польського історика В. Вжосека: 
матрицю історичної уяви становить порозуміння, базоване на 
принципах толерантної інтерпретації. Етика аргументаційного 
дискурсу у його баченні – це своєрідний культурний конструктивізм. 
Культурний контекст настільки сильно впливає на процеси фор�
мування ідентичностей, що можна вважати: сама культура через 
фахових представників в історичній науці досліджує саму себе і своє 
минуле. У цьому розумінні «історичне пізнання є авторефлексією 
культури, її самосвідомістю»13. 

Головна проблема України нині – відсутність об’єднавчої докт�
рини, комплексу ідей, прийнятних не лише як платформа для 
тривкого консенсусу у розрізі принаймні 5�10 років, але й для тим�
часового компромісу. Сподіватися, що Україну об’єднають право�
—————— 

11 Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення. – Львів, 2010. – С. 141-144, 185, 199-
215. 

12 Alexander J.C. The meaning of social life: A cultural sociology. – New York, 2003. – 
P. 86-103. 

13 Вжосек В. Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії. 
Про історичне мислення. – С. 158-165. 
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радикальні гасла з виразним антиросійським підтекстом, нере�
ально. Так само нереальними є сподівання на те, що певне «пере�
фарбування фасаду» дасть змогу зберегти в країні звичну систему 
пріоритетів і ту ієрархію влади, яка формувалася упродовж 26 років. 
Україна вже не та, і змінили її не так майдани й антимайдани, як 
збройне протистояння на Сході. Стреси такого масштабу безслідно 
не проходять. 

В. Головко задається питанням: якою є роль донецьких полі�
тичних та бізнес�еліт у розкручуванні сепаратизму? Перші сепа�
ратистські акції, доводить він, напевне цілком відповідали інтересам 
місцевих еліт у контексті відносин з новою революційною владою.  
І антиолігархічні гасла, і «антидонецька риторика» в революції 
гідності були присутні достатньою мірою, і сепаратистські акції, 
якими керували маловідомі люди, спочатку здавалися контрольо�
ваними і не такими вже й небезпечними. Але місцеві еліти недо�
оцінили ступінь готовності Росії втрутитися в український внут�
ріполітичний конфлікт. Оскільки ж «донецький містечковий егоїзм у 
«темну» розіграний великоруським імперіалізмом», місцеві еліти як 
мінімум несуть за цей конфлікт моральну відповідальність (а у 
демократичному суспільстві її невідворотно наслідує політична). 
Однак питання відповідальності, вважає автор, не повинні пере�
творюватися на інструменти політичної розправи14. 

У баченні директора Агентства розвитку Приазов’я К. Батозького 
станом на кінець 2016 р. процес мирного врегулювання лишається 
неефективним, що може провокувати ризики ескалації конфлікту. 
«Антитерористична операція перетворилася на затяжну історію, 
прогнозувати закінчення якої нині неможливо»… Може скластися 
враження, що в питанні деокупації влада нині опинилася в цуг�
цванзі – в ситуації, коли кожен наступний хід тільки погіршуватиме 
позицію гравця». 

Визнання факту окупації Донбасу із закріпленням однакового 
правового статусу Криму і окремих районів Донецької й Луганської 
областей дасть змогу наділити Росію статусом країни�агресора і 
поліпшити Україні відкриття юридичного фронту проти РФ у всіх 
можливих світових судових інстанціях. Оскільки конфлікт на Дон�
басі інспірований ззовні, він аж ніяк не є громадянською війною. 
Громадяни України, які проживають на окупованій території – за�
ручники, а отже, колабораціонізм із окупантською владою не може й 
не повинен автоматично бути кваліфікований як злочин. Міру вини 
й відповідальності кожного окремого громадянина в подіях, котрі 

—————— 
14 Головко В. Олигархи из города роз: становление и развитие крупного капитала 

Донбасса. – С. 6-7. 
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почалися навесні 2014 р., має визначити тільки суд. Суд же при�
йматиме рішення щодо амністії по відношенню до окремих гро�
мадян, які не скоювали особливо тяжких злочинів, і її слід роз�
цінювати як акт примирення й доброї волі. 

Щоб вимушені переселенці лишалися в Україні, держава має 
розв’язувати проблему соціального житла, «підйомних» виплат, дати 
право громадянам з окупованих територій вільно, без перепусток, 
потрапляти на територію України, зняти обмеження на перевезення 
продуктів і медикаментів. А у пропаганді має домінувати тема ри�
зиків, що їх плодить Росія. Потрібен і новий «тунельний» закон про 
деокупацію, що уточнюватиме поняття і вноситиме зміни в уже 
прийняті нормативні акти15. 

Ярослав Жаліло, доктор економічних наук з Інституту суспільно�
економічних досліджень, пропонує шість вихідних позицій для Дон�
басу у пошуку нової моделі. Він переконаний: будь�які стратегічні 
питання відкладаються на «після війни». Між тим тут, як ніде, стає 
очевидною прозора істина – саме час вдатися до стратегічних 
рішень. «Стратегія побудови нового Донбасу може стати одним з 
наріжних каменів реконсолідації України». 

Позиція перша – модель пасивної експлуатації ресурсного потен�
ціалу Донбасу, яка була поширена до 80�х рр. минулого століття. 
Характерним для старопромислових регіонів виявився букет хвороб 
старіння обладнання і технологій, надмірна енергоємність вироб�
ництва, наростання екологічних проблем, обтяженість соціальними 
проблемами. Під час економічної кризи 2008–2009 рр. базові галузі 
регіону – металургія та хімічна промисловість – виявилися вже 
практично нездатними адаптуватися до сучасних реалій. В Україні 
спеціальний соціальний капітал сформував сприятливе підґрунтя 
для інспірації РФ сепаратистських настроїв у східних регіонах з 
подальшим розв’язуванням збройної агресії. «Відсутність «соціаль�
ного імунітету» до провокування таких самовбивчих дій – неспрос�
товний вирок старій моделі розвитку Донбасу» 

Позиція друга: реінтеграція Донбасу з українською спільнотою 
потребуватиме реінтеграції спільноти на основі цілісної регіональної 
ідентичності. Саме тому регіональну ідентичність потрібно виво�
дити з економіки – а саме, зі згуртування довкола створення 
оптимальних умов для виявлення, консолідації та реалізації ресурсів 
регіону: природних, техногенних, людських, інституційних, геостра�
тегічних. Альтернативи такому підходу в межах імперативу ціліс�
ності України не існує. 

—————— 
15 Батозький К. Деокупація: початок // Дзеркало тижня. – 2016. – 19 листопада. 
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Позиція третя: нова ідентичність Донбасу має будуватися на 
переосмисленні ресурсного потенціалу регіону. Традиційні ресурси 
вже давно не є домінуючими чинниками конкурентоспроможності 
на глобальних ринках. Необхідність формувати альтернативні 
ресурсно�технологічні ланцюги замість втрачених спонукатиме  
(і вже спонукала) до горизонтальної співпраці між різними бізнес�
групами. Це створює передумови для інтеграції принципів конку�
ренції у раніше закриті олігархічні вертикалі. 

Позиція четверта: першочерговим завданням є реінтеграція 
Донбасу в національну економіку. Адже масштабів регіональної 
економіки, особливо в її нинішньому напівзруйнованому стані, оче�
видно недостатньо, щоб створити імпульс для економічного віднов�
лення регіону. Потрібна модернізація всіх базових галузей відпо�
відно до викликів глобальних ринків, розбудова транспортної ін�
фраструктури, технічне переозброєння агровиробництва тощо. На 
зміну ілюзорній самодостатності Донбасу, яке формувалося універ�
сальністю базової проміжної продукції, що вироблялася в регіоні 
(вугілля, метал, хімічні речовини), має прийти реальний ефект від 
синергії міжрегіональної співпраці. 

Позиція п’ята: стратегічне вирішення проблем, які лежать в 
основі дестабілізації ситуації в регіоні, потребуватиме довгостро�
кової політики структурної адаптації старопромислових регіонів до 
зміни факторів економічного зростання. Має бути чітке розуміння 
того, що у разі швидкого завершення збройного протистояння 
відновити економіку Донбасу «як було» вже неможливо. Будь�які 
ілюзії, що нерідко культивуються прибічниками «економічного праг�
матизму» у розумінні «повномасштабного відновлення економічних 
зв’язків з РФ» пагубні для майбутнього регіону. Побудова адекват�
ного сучасним викликам соціального капіталу потребує першочер�
гової уваги до забезпечення інклюзивності розвитку економіки 
регіону. Для цього потрібні диверсифікація галузевої спеціалізації на 
основі європейських принципів smart�спеціалізації, орієнтація на 
інноваційні технології залучення не охоплених раніше ресурсів 
регіону, значне збільшення частки сервісних і креативних індустрій 
тощо. 

Позиція шоста: побудова та реалізація стратегії майбутнього 
вибудовуються на програмних засадах, розроблених на умовах 
максимальної інклюзивності. Необхідно сформувати відповідну до�
рожню карту за участю громадськості, регіональної влади, місцевого 
самоврядування, представників бізнесу. Спеціальної уваги потре�
бують орієнтири вирішення потенційних конфліктів, що будуть 
пов’язані з майбутнім відновленням конституційного порядку на 
всій території Донецької та Луганської областей. Функціональність 
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Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в 
східних регіонах України, проект якої наразі розроблено, є обме�
женою поточними завданнями коротко� та середньострокового 
періодів. Ця програма може і повинна стати підґрунтям для фор�
мування нової регіональної ідентичності Донбасу в оновленій 
Україні16. 

У принципі світова практика здатна стати аналогом регенерації 
промислових територій, за зразком якої відбулася інша ситуація в 
Рурі (Німеччина). Одна з найрозвиненіших країн Європи виділила 
для Руру солідні державні субсидії, що забезпечило упродовж  
20 років реструктуризацію Рурського регіону від первісної вугільно�
металургійної до більш диверсифікованої сервісної економіки. 
Починаючи з 60�х рр. запаси вугілля вичерпувалися, його видобуток 
обходився дедалі дорожче, підприємства ставали дедалі збитко�
вішими. Від 1980 до 2020 р. в Рурі зникло півмільйона робочих місць 
тільки у добувній промисловості, зате 300 тисяч робочих місць 
з’явилося у секторі послуг. Справжнім символом «Емпер Парку» став 
проект перетворення найбільшої вугільної шахти Рурського регіону 
«Цехе Цольверейн» (м. Ессен), на території якого розміщувалося 
близько 20 різних споруд, як центру промислового дизайну, твор�
чості та відпочинку. У 2001 р. шахта включена до списку об’єктів 
Світової спадщини ЮНЕСКО. 

За 10 років «Емпер Парк» реалізував 123 проекти, у тому числі 
понад 20 університетів, Науковий парк Рейн�Ельба. Окреме місце 
серед них займають проекти із скорочення споживання енергії, 
переважно з дослідженням геотермальної енергії як відновлюваного 
її джерела. У потужному економічному центрі базуються 13 із  
50 найбільших німецьких кампаній, працюють близько 2,2 млн осіб, 
виробляється 5,6% ВВП Німеччини. Сталеварне виробництво, хі�
мічна промисловість, виробництво автомобілів, електронна промис�
ловість, охорона здоров’я – з усього цього складається економічний 
потенціал регіону. У «Концепції Рур» за проектом 2007 р. запла�
новано 373 проекти обсягом інвестицій на суму понад 10 млрд євро. 
У Донецьку у 2010 р. на території колишнього заводу з виробництва 
ізоляційних матеріалів було створено неприбуткову недержавну 
платформу сучасної культури – фонд «Ізоляція». У 2014 р. фонд 
змушений переїхати до Києва і розміщується на території Київ�

—————— 
16 Жаліло Я. Донбас у пошуку нової моделі: шість вихідних позицій для стратегій 

майбутнього // Дзеркало тижня. – 2017. – 10 червня. 
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ського суднобудівного заводу, продовжуючи реалізувати культурні 
проекти17. 

Що ж до уроків, які має винести з подій 2014 р. українська влада 
й інтелектуальна еліта, то їм, як вважає Л. Якубова, варто зайнятися 
переосмисленням не лише доктринальних засад державної полі�
тики, але й теоретичних засад сучасної історичної, політичної, 
соціологічної думки. Для значного кола фахівців чим далі більш 
очевидною стає криза загальнопоширених концепцій націй і на�
ціоналізму. Далеко не завжди враховуються ті глибинні мутації усіх 
складових тіла нації та принципів організації її життєдіяльності, що 
відбулися під впливом радянської суспільно�політичної системи. 
Трансформуючи ідею «пролетарського інтернаціоналізму» в ідею 
«русского мира», Кремль заклав міну уповільненої дії під усю будівлю 
сучасного взаємозалежного світу. Визнання того факту, що укра�
їнсько�російське пограниччя, яке пролягає через Донбас, є ризи�
когенним фактором державної безпеки, має стимулювати не тільки 
вироблення Україною власної державної доктрини, але й розробку 
довгострокових адресних програм, розрахованих на різні порубіжні 
соціуми, різні етноси, різні суспільні групи18. 

Поки що Кремль створює альтернативну реальність навколо 
Гаазького процесу «Україна проти Росії». Його пропагандисти запе�
речують очевидні факти і створюють фейкову реальність: «правда – 
це брехня», а «мир – це війна». Граючи на юридичних нюансах і 
тонкощах, росіяни запевняють суд, що причиною подій на Сході 
України став «силовий переворот», що на Сході точиться «грома�
дянська війна». Що стосується Конвенції про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації, то в Гаазі росіяни запевнятимуть суддів, що 
після «возз’єднання» Криму з Росією на півострові з правами людини 
все чудово, а виявлені порушення – одиничного характеру19. 

Країні конче потрібна власна етика транскультурності на погра�
ниччях – з акцентом на динаміці взаємовпливів і розмежувань, з 
усвідомленням того, що вплив центру тут часто програє у порів�
нянні з впливом кордону. Вироблення онтології пограниччя потре�
бує власних виразових засобів і специфічної наукової мови. Йдеться 
про наукове обґрунтування культури пограниччя – не лише як 
геокультурного, але й як екзистенційного феномена. Орієнтація на 
культурну трансцедентність передбачає врахування як реальних 

—————— 
17 Підоричева І. Back to the Future. Як депресивному промисловому регіону вико-

ристати індустріальну спадщину на свою користь, зробивши ривок у майбутнє? // 
Дзеркало тижня. – 2017. – 20 травня. 

18 Схід і Південь України: час, простір, соціум. – Т. 1. – С. 297-301. 
19 Кравченко В. «Поразка – це перемога» // Дзеркало тижня. – 2017. – 13 травня. 
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контактів і взаємозалежностей, так і впливу знаків, символів, світо�
глядних систем. Гомогенна національна культура ніколи не була 
реальністю; тим більше вона не може бути такою після жахливих 
випробувань «гібридною війною». Вітчизняний культурний простір 
має складну конфігурацію багатовимірності, обтяжену численними 
травмами. Шукати взаєморозуміння на такому грунті можна в руслі 
«визначення відмінностей» (selebration of diversities), як це робиться 
на Заході. Але більш продуктивною для України, на наш погляд, має 
бути стратегія послідовної децентралізації й відмови від застарілих 
уявлень про центр�периферійні відносини. Тут не обійтися без 
уважного врахування специфічної соціодинаміки погранич, сутніс�
ного аналізу різних територіальних ідентичностей, наукового об�
ґрунтування «кордону безпеки». 

Найскладніше завдання для української влади – повернення 
довіри до неї з боку населення Донбасу, що стало жертвою інспі�
рованої з боку РФ «гібридної війни». Донести до кожного грома�
дянина регіону підступність «гібридної тактики» – з комбінацією 
диверсій і тероризму, заколотів і партизанських дій, цілеспрямо�
ваним руйнуванням виробничої, транспортної й соціальної інфра�
структури і залученням іноземних бандформувань – можна лише 
шляхом уведення в обіг величезного масиву інформації і грамотної її 
репрезентації на різних рівнях. Окрім пропагандистських заходів, 
потрібні будуть і суто практичні: негайне створення умов для пере�
кваліфікації шахтарів, залучення вимушених переселенців до участі 
в громадських роботах, створення в регіоні нових підприємств з 
переробки сільгосппродукції тощо. 

Для забезпечення належного рівня довіри до влади з боку 
мешканців постраждалих поселень надзвичайно важливо виробити 
надійні критерії співвіднесення ступеня вини й відповідальності 
тих, хто тією чи іншою мірою підтримував сепаратистів. Адже 
багато хто з них діяв під тиском прямого або опосередкованого 
примусу, витонченої міфотворчості, простого нерозуміння усієї 
складності ситуації. Закон «Про недопущення переслідувань і пока�
рань осіб�учасників подій на території Донецької й Луганської 
областей» був прийнятий Верховною Радою ще 16 вересня 2014 р., 
але не був підписаний спікером. Поки що населення Донбасу має 
доволі розмите уявлення про винуватців загибелі сотень мирних 
жителів і суцільних руйнувань засобів життєзабезпечення, отже, і 
рівень лояльності значної частини громадян до обох сторін кон�
флікту приблизно однаковий. 

«Життя на межі реального і віртуального» – так влучно охарак�
теризувала самопочуття мешканців прифронтового Маріуполя на�
прикінці 2016 р. Олена Мельникова. Місто щоночі здригається від 
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обстрілів, а розташовані поблизу нього селища Гранітне, Талаківка, 
Водяне, Широкине, Виноградне зазнають обстрілів постійно, у будь�
який період доби. Але у перервах вирує суспільне/культурне та інше 
активне життя – з виступами муніципальних камерних оркестрів, 
концертів «95�го кварталу», навіть фестивалем вуличної їжі. «Люди в 
очікуванні «загасання» конфлікту сподіваються на повне його при�
пинення. Багато «організаційних моментів» і «відволікаючих манев�
рів» культурної реальності ніби занурюють у сюжет художнього 
фільму про Другу світову або громадянську війну… Гібридна війна 
приносить втрати, які неможливо підрахувати, або довести, що саме 
вона до них призвела». Філософи і вчені характеризують свідомість 
як стан, за якого суб’єкт втрачає відчуття різниці між реальним і 
сконструйованим світом. Людина мимоволі опинилася у яскравому 
віртуальному світі, де кожен, вибираючи для себе образи, може 
відчути себе героєм20. 

Ціна повернення Криму й Донбасу величезною мірою залежа�
тиме від скоординованості зусиль громадськості і її інтелектуальної 
еліти у боротьбі за уми і серця своїх громадян, насамперед тих, що 
опинилися на непідконтрольній Україні території і потрапили під 
потужний вплив російської пропаганди. «Якщо ми не будемо бо�
ротися за своїх громадян, то який сенс воювати за територію?» – 
риторично запитував екс�голова державної адміністрації Донецької 
області Олександр Кіхтенко. Він категорично проти ідеї блокування, 
не кажучи вже про відторгнення Донбасу; на його погляд це анти�
державна політика, спрямована проти власних громадян. Треба йти 
назустріч тим, що не з своєї вини опинилися в скрутному ста�
новищі, і досвід Азербайджану та Грузії щодо забезпечення житлом і 
роботою переселенців може тут стати в нагоді. Боротися треба не з 
власними громадянами, а з терористами. Щоб реінтегрувати окупо�
ваний Донбас в Україну, слід насамперед відновити цивілізовані 
економічні відносини з тими підприємствами, які зареєстровані  
на території вільної України і платять податки у держбюджет. 
Блокуванням їх влада домоглася протилежного результату: фак�
тично витіснено українську гривню з тимчасово окупованих терито�
рій. За умов блокади розквітає контрабанда, на якій наживаються 
безпринципні ділки21. 

Відрадно відзначити, що станом на середину 2016 р. в Україні 
нарешті з’явилися і дістали громадське схвалення документи, що 

—————— 
20 Мельникова О. Життя на межі реального і віртуального // День. – 2016. – 28- 

29 жовтня. 
21 Кіхтенко О. «Варто звернутися до досвіду Азербайджана та Грузії» // День. – 

2016. – 29 березня. 
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формують державну стратегію національної безпеки. Йдеться на�
самперед про запроваджений до виконання Стратегічний оборон�
ний бюлетень (СОБ), який разом з Воєнною доктриною і Стратегією 
національної безпеки становить надійний фундамент для імпле�
ментації стандартів НАТО в розвиток сектора оборони й безпеки 
країни. З’явилася реальна можливість розробки на цій основі дов�
гострокових програм будівництва та розвитку збройних сил Украї�
ни, розвитку систем озброєнь та оборонно�промислового комплексу. 
Після здійснення цієї серйозної перебудови, вважає адмірал І. Каба�
ненко, радянських підходів в системі оборони країни вже не буде22. 

Суб’єктність є, за неї варто боротися, переконаний Олександр 
Хара. Маємо констатувати, що понад три роки жахливої війни 
виявили неспроможність українського політичного класу ані дати 
чітке політико�правове визначення суті конфлікту, ані сформу�
лювати те, що слід вважати бажаною і досяжною за наявних умов 
перемогою в екзистенціальному протиборстві з Росією. Сьогодні в 
Україні відбувається дві війни – одна зветься АТО і веде до постійних 
втрат та значних руйнувань, сприяє втягуванню частини оновлених 
українських правоохоронних структур у різноманітні корупційні 
схеми. Іншу справжню війну веде українське суспільство, яке взяло 
на себе ініціативу в обстоюванні суспільного інтересу, вдавшись до 
транспортної блокади окупованих територій Донбасу. Проте блоку�
вання є лише проявом значно глибших проблем, які можуть при�
звести до жахливих наслідків.  

Компроміси неприйнятні і навіть злочинні, якщо вони унемож�
ливлюють досягнення стратегічних цілей української нації: побу�
дова вільної і заможної держави не лише за західним зразком, а й як 
невід’ємної частини західної цивілізації; інтеграція в євроатлантич�
ний безпековий простір як єдина гарантія від російської агресії, а 
також збереження можливості стати частиною Європейської спіль�
ноти; закріплення за собою права розвивати відносити та брати 
участь у будь�яких альянсах, насамперед заснованих на цінностях, 
які поділяє українська нація. Лише сильна Україна як невід’ємна 
частина сім’ї вільних народів матиме можливість не тільки повер�
нути тимчасово втрачені території, але й реінтегрувати їх без шкоди 
для нас і всього континенту23. 

Безумовно, майбутній цивілізаційний розвиток України повинен 
стати відповіддю на виклики часу. В країні має з’явитися атмосфера 

—————— 
22 Торба В. НАТО як стимул // День. – 2016. – 8 червня. 
23 Хара О. Суб’єктність є, за неї варто боротися // Дзеркало тижня. – 2017. – 25 лю-

того. 
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осмисленого творчого буття людини, усвідомленого подолання 
комплексів реваншизму, ресентименту та меншовартості. «При 
цьому ключову роль у реалізації цивілізаційного проекту України 
має відігравати держава, яка повинна проявити належну активність 
у створенні соціальної атмосфери, сприятливої активним і креатив�
ним особистостям, дбати про надання рівних умов для набуття 
освіти, підвищення кваліфікації, забезпечити справедливу дію «соці�
альних ліфтів», сформувати й підтримувати єдині для всіх «правила 
гри» у суспільстві, де людина є вищою цінністю»24. 

Реалії війни на Сході засвідчили, наскільки бракує Україні влас�
ної кордонної стратегії, у тому числі й наукового кордонознавства. 
Йдеться про докорінне переосмислення з врахуванням нових реалій 
усієї системи центр�периферійних відносин, що дісталася Україні у 
спадок від Радянського Союзу, з відповідним коригуванням системи 
категорій і понять. І ширше – про нові підходи в усвідомленні 
інакшості в ключі раціональності. Можливо, для осмислення фено�
мена погранич корисною виявиться запропонована Ж. Дельозом та 
Ф. Гваттарі метафора різоми – з притаманним їй відкиданням 
ієрархічності й заміною її концептом «багатокорінності» з хаотич�
ними переплетеннями. У такій структурі «зв’язок і гетерогенність» 
стають продуктивними пояснювальними схемами.  

Фундаментальною основою таких схем, зрозуміло, має бути між�
дисциплінарність, причому не лише у формі занурення конкретного 
дослідника в систему «суміжного» знання, але й у «наведенні мостів» 
між відповідними творчими колективами з метою розв’язання спіль�
них завдань. Ідеться про колективні «крос�дисциплінарні» дослід�
ження, які мають стимулюватися «згори» і належним чином коор�
динуватися. На наш погляд, теоретичний фундамент вітчизняного 
кордонознавства має створюватися на основі поєднання принаймні 
трьох основних підходів: геополітичних (політичні впливи, пробле�
ми безпеки), геоекономічних (система економічних взаємин, тор�
гівля, інвестиції), геокультурних (культурні впливи, обміни, проб�
леми культурної пам’яті) тощо. Головне надзавдання тут – міні�
мізація впливу минулих травм і ймовірних ризиків, створення 
привабливих образів територій, всебічне розширення контактів і 
поля циркуляції людей, товарів, капіталів, ідей. Адже більшість 
конфліктів у сучасному світі породжуються ідентифікаційними 
кризами, а ці останні виникають на ґрунті недовіри, етноцентризму, 
реархаїзації свідомості, соціальної відчуженості й політичної неком�

—————— 
24 Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії. – С. 143. 
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петентності. Наукове знання – найбільш надійна опора у протидії 
агресивності, настроям соціального реваншу, ксенофобії.  

Зрештою, проблема погранич стосується легітимації територі�
альної цілісності і вже тому входить у коло першочергових дер�
жавних інтересів. Саме тому для України концептуалізація теоре�
тичного й прикладного кордонознавства є настійною потребою, 
велінням часу, відповіддю на виклики ХХІ століття. Порубіжність 
має свої позитивні й від’ємні риси, і тільки від українського народу й 
зважених дій його еліти залежить, чи буде країна самостійним 
гравцем на економічному полі й політичній сцені, чи перетвориться 
на «транзитний коридор», полігон для апробування чужих ідей і 
намірів, що загрожують суверенітету, територіальній цілісності і 
національній безпеці України. 
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