
Тетяна ЖУРЖЕНКО

«Чужа війна» чи «спільна Перемога»? 
Націоналізація пам’яті про Другу світову війну 

на україно-російському прикордонні1

У цій статті розглядаються деякі аспекти політики пам’яті на 
україно-російському прикордонні на прикладі двох сусідніх об-
ластей – Харківської й Бєлгородської. Звертаючись до недавніх 

прикладів політичної інструменталізації історії Другої світової війни, я 
спробую зіставити нові регіональні «культури пам’яті», що формуються в 
Росії та Україні з кінця 1980-х років. Долі Харкова й Бєлгорода, відстань 
між якими всього сімдесят кілометрів, виявилися тісно пов’язаними 
під час війни – обидва міста були звільнені радянськими військами в 
серпні 1943-го року під час Бєлгородсько-Харківської наступальної 
операції, що стала завершальним етапом Курської битви. Сьогодні на 
їхньому прикладі можна чітко простежити процеси плюралізації та 
націоналізації колись «спільної» офіційної радянської пам’яті про війну, 
що відбуваються обабіч кордону.

Плюралізація пам’яті зумовлена демократизацією публічної сфери та 
місцевого політичного життя, що відкрило можливості для оприлюднен-
ня власних версій минулого різним соціальним групам, як традиційним 
(радянським ветеранам, в’язням нацистських концтаборів), так і новим 
(нащадкам жертв Голокосту, жертвам сталінських репресій, колишнім 
остарбайтерам). Націоналізація пам’яті пов’язана з реінтерпретацією 
радянського наративу про «Велику вітчизняну війну», переоцінкою її 

1 Статтю написано за підсумками дослідницького проекту «Політика пам’яті на 
пострадянському прикордонні», щоб був реалізований у 2007–2011 роках за 
підтримки програми ім. Елізи Ріхтер Австрійського Наукового Фонду (FWF).
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основних подій, діючих осіб та історичних підсумків у процесі констру-
ювання пострадянськими елітами нових національних ідентичностей 
і національних «культур пам’яті». Націоналізація далеко не завж-
ди означає «десовєтизацію» пам’яті, якщо розуміти під цим терміном 
цілеспрямовану політику «розрахунків із минулим». Радше, можна гово-
рити насамперед про прагматичні дії місцевої влади, спрямовані на по-
ступове й часто непомітне усунення «архаїчних» радянських символів, 
їхню (часткову) заміну національними та релігійними символами або їх 
інтеграцію в новий доміну ючий історичний наратив. Водночас, пам’ять 
про «спільну Перемогу» залишається важливим символічним ресур-
сом, затребуваним різними політичними акторами як на регіональному, 
так і на національному рівні; в україно-російських відносинах вона 
використовується для легіти мації проектів пострадянської інтеграції та 
«стратегічного партнерства» двох країн.

Націоналізація пам’яті про Другу світову війну розглядається мною 
на прикладах двох нових воєнних меморіалів: «Прохорівського поля» 
у Бєлгородській області та «Висоти маршала Конєва» – у Харківській. 
Відомі сьогодні дослідження радянських воєнних меморіалів у країнах 
Східної Європи присвячено переважно зміні їхнього символічного 
статусу й політичної ролі в умовах демократичних реформ, декомунізації 
публічного простору та реконструкції національних ідентичностей2. 
Бенджамін Форест і Джульєт Джонсон, аналізуючи поряд із іншими 
пострадянськими «місцями пам’яті» у Москві Парк Перемоги на 
Поклінній Горі, пропонують таку класифікацію пов’язаних із ними 
політик пам’яті: 1) кооптація в нову систему символів, 2) конфлікт, 
викликаний взаємовиключними інтерпретаціями події або історичної 
особи, 3) ігнорування або забуття, 4) перенесення на інше місце, демонтаж 
або руйнування3. Обрані мною для аналізу місця пам’яті – нові воєнні 
меморіали, створені під патронатом харківських і бєлгородських еліт 
уже після розпаду СРСР. З одного боку, вони репрезентують нові проекти 

2 Ochman E. Soviet War Memorials and the Re-construction of National and Local 
Identities in Post-communist Poland // Nationalities Papers. 2010. Vol. 38. № 4; 
Stangl P. The Soviet War Memorial in Treptow, Berlin // The Geographical Review. 
2003. Vol. 93. № 2; Lehti M., Jutila M. and Jokisipilä M. Never-Ending Second 
World War: Public Performances of National Dignity and the Drama of the Bronze 
Soldier // Journal of Baltic Studies. 2008. Vol. 39. № 4.

3 Forest B. and Johnson J. Unravelling the Threads of History: Soviet Era Monuments 
and Post-Soviet National Identity in Moscow // Annals of the Association of 
American Geographers. 2002. Vol. 92. № 3.
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регіональних і національних ідентичностей, які, на перший погляд, вільні 
від тягаря радянської ідеології, а з іншого – відбивають фрагментарність і 
конфліктність нових національних наративів, що співіснують із ареалами 
радянської пам’яті і мають тенденцію до політизації й реідеологізації 
історії Другої світової війни.

Пам’ять про Другу світову війну в Росії та Україні

Як уже зазначалося, створений у брежнєвську епоху міф про «Ве-
лику вітчизняну війну» й спільну перемогу народів Радянського Сою-
зу над нацистською Німеччиною не тільки забезпечував легітимність 
радянської системи, але й став основою формування нової колективної 
ідентичності – «радянського народу»4. Офіційна пам’ять про «спільну 
Перемогу» відігравала особливу роль у відносинах між двома республі-
ками – УРСР і РСФСР, підтверджуючи основну ідеологему історичної 
єдності східнослов’янських народів5 і маргіналізуючи «незручні» аспек-
ти, пов’язані з діяльністю українського антирадянського підпілля та 
колабораціонізмом українських націоналістів6.

Очевидно, що після розпаду СРСР правлячі еліти України та Росії з 
певних історичних, культурних і політичних причин по-різному оцінюють 
роль Другої світової війни в історії своїх країн і по-різному використо-
вують пам’ять про війну у своїх політичних стратегіях. На відміну від 
Росії, в сучасній Україні протилежні й навіть взаємовиключні оцінки 
подій Другої світової спричинюють політичний конфлікт, що букваль-
но розколює суспільство. В цьому сенсі Україна нагадує країни, що ма-
ють справу зі спадщиною громадянської війни7. На національному та 
регіональному рівнях за право визначати політику пам’яті щодо радянсь-
кого минулого борються конкуруючі політичні сили. Інтерпретація історії 
Другої світової війни та оцінка її значення для України прямо пов’язані з 

4 Дубин Б. «Кровавая» война и «великая» победа // Отечественные записки. 
2004. Т. 19. №. 5.

5 Yekelchyk S. Stalin’s Empire of Memory. Russian-Ukrainian Relations in the Soviet 
Historical Imagination. University of Toronto Press. 2004.

6 Гриневич В. Расколотая память: Вторая мировая война в историческом созна-
нии украинского общества // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, 
Европа. Под ред. М. Габовича. М., 2005.

7 Порівняльне дослідження політики пам’яті в двох «розколотих» суспільст-
вах – Іспанії й Україні – здійснила недавно Оксана Шевель: Shevel O. The 
Politics of Memory in a Divided Society: A Comparison of Post-Franco Spain and 
Post-Soviet Ukraine // Slavic Review. 2011. Vol. 70. No 1.
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постколоніальними пошуками національної ідентичності й геополітичним 
вибором між Росією та Заходом. Цей символічний конфлікт став основним 
нервом української політики після Помаранчевої революції, але, по суті, 
уже з початку 1990-х питання про статус та історичну роль Української 
Повстанської Армії (УПА) провокувало зіткнення в парламенті між 
націоналістами й комуністами8. До 2004 року президент і «партія вла-
ди» прагнули зайняти в цьому питанні нейтральну позицію арбітра, що 
примирює радикалів із обох боків. Але після Помаранчевої революції 
політика Віктора Ющенка поляризувала український політикум і змусила 
Партію регіонів посунутися вліво в питаннях історичної пам’яті. У роки 
президентства Ющенка саме східні та південні області України стали 
основною ареною протистояння прихильників і недоброзичливців УПА, 
борців із радянським минулим та його захисників.

У Росії події Другої світової війни також перебувають у центрі 
суспільних дискусій (наприклад, щодо провин і заслуг Сталіна як 
головнокомандувача). Однак, серед політичних еліт існує консенсус 
(підтримуваний переважною більшістю населення) щодо ролі Росії 
в Другій світовій війні та її значення в російській історії. Державники, 
технократи, націоналісти й навіть ліберали9, навіть за різного ставлення 
до радянської історії, одностайні у визнанні перемоги над нацистською 
Німеччиною єдиним історичним досягненням СРСР, яке пережило крах 
комунізму. Російська влада апелює до «великої Перемоги» з метою 
легітимації пострадянського політичного режиму в очах як росіян, так і 
Заходу, а також для обґрунтування претензій Росії на роль глобального 
геополітичного гравця. У відносинах із колишніми радянськими 
республіками, де (як, наприклад, у країнах Балтії та в Грузії) пам’ять 
про війну зазнає деколонізації, Росія використовує символічний капітал 
«Перемоги над нацизмом» для політичної компрометації прозахідних 
політичних еліт у цих країнах і легітимації своєї сфери впливу в 

8 Jilge W. The Politics of History and the Second World War in Post-Communist 
Ukraine (1986/1991–2004/2005) // Themenheft der Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas. 2006. Vol. 55 № 1.

9 Пропонуючи новий проект десталінізації російського суспільства, програму 
«Про увічнення пам’яті жертв тоталітарного режиму й про національне при-
мирення», голова Робочої групи з історичної пам’яті Ради при Президенті РФ з 
розвитку громадянського суспільства та прав людини Сєрґєй Караґанов зазна-
чив: «Народу й еліті після останніх майже ста років мало за що можна себе 
поважати. Єдине, чим можна по-справжньому пишатися, – Велика вітчизняна 
війна. Але її об’єднувальний потенціал з роками не може не послаблюватися». 
Караганов С. Роман с тираном без конца? // Российская газета. 04.04.11.
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регіоні. Адаптований радянський міф про «Велику вітчизняну війну» 
органічно вписується в новий офіційний наратив російської історії та 
використовується владою як інструмент консолідації суспільства й 
виховання молоді в дусі патріотизму. Регіональні еліти Росії проводять 
аналогічну політику на місцевому рівні.

Політика пам’яті в регіонах

Регіональні еліти Росії й України звертаються до історії як символічного 
ресурсу з різних міркувань: по-перше, для збереження й посилення своїх 
статусних позицій і політичного впливу, а також для легітимації статус-кво 
в регіоні. З огляду на вкорінення міфу про «Велику вітчизняну війну» в 
масовій свідомості, не викликає подиву прагнення місцевої влади пред-
ставити себе «спадкоємцями Перемоги», котрі піклуються про збереження 
історичної пам’яті та захист ветеранів. Утім, як показує приклад західних 
областей України, контр-еліти можуть використовувати альтернативні 
наративи (радянсько-німецька війна, національно-визвольна бороть-
ба українського народу) для підриву легітимності існуючого режиму, що 
постає в цьому випадку як «антиукраїнський». По-друге, пострадянські 
регіональні еліти зазвичай переконані в тому, що в умовах пострадянської 
«кризи ідентичності» населенню необхідно запропонувати якийсь 
замінник комуністичної ідеології. Історія та пам’ять використовуються для 
виховання регіонального патріотизму, що слугує підтримці соціальної та 
політичної стабільності в регіоні. В останні десятиліття радянської влади 
на основі міфу про «велику Перемогу» було створено розгалужену систе-
му ідеологічного впливу, розраховану на різні соціальні й вікові групи, й 
адаптацію залишків цієї системи до сучасних реалій найчастіше вважають 
найдійовішим засобом проти соціальної аномії. Об’єктом такої політики є 
насамперед молодь.

По-третє, вправне використання минулого як символічного ресурсу 
підвищує інвестиційну привабливість регіону й дає регіональним елітам 
переваги як у відносинах із центром (підтримка престижних проектів із 
державного бюджету), так і в конкурентній боротьбі з іншими регіонами 
(наприклад, за статус регіональної культурної столиці). Нагадування про 
війну є, здавалося б, не найкращим вибором для регіонального бренду, од-
нак, чим далі Друга світова відходить у минуле, тим простіше поставити, 
скажімо, битву під Прохорівкою на один щабель із Куликовською битвою 
й Бородіном (що й робить бєлгородське керівництво). Так трагічне минуле 
стає частиною «культурної спадщини». Вочевидь, владні еліти Бєлгорода 
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прагнуть за допомогою політики пам’яті компенсувати «переривчастість 
існування області як самостійної адміністративної одиниці та її 
молодість у цій ролі»10 порівняно з сусідніми регіонами, а також відносну 
обмеженість інших символічних ресурсів. І навпаки, у Харкові пам’ять 
про війну (пов’язана переважно з катастрофічними поразками Червоної 
Армії та стратегічними прорахунками радянського військового команду-
вання) виявилася «малопридатною» для створення регіонального бренду 
й була замінена більш прийнятними міфологемами, такими як, наприклад, 
«перша столиця»11. Таким чином, історія не є гнучким і необмеженим ре-
сурсом, який політичні еліти можуть використовувати на власний розсуд, 
оскільки саме минуле визначає репертуар доступних можливостей.

Слід зауважити, що політика пам’яті не зводиться до «символічного 
менеджменту» з боку регіональної влади. До неї долучаються політичні 
партії, громадські організації, професійні та культурні асоціації, академічні 
та наукові інститути, засоби масової інформації та громадянські активісти, 
що прагнуть реалізувати переважно свої, відмінні від владних, інтереси. 
Політичні актори керуються у своїх діях не тільки міркуваннями миттєвої 
політичної вигоди та електорального успіху, але й власними ціннісними та 
ідеологічними установками, що знаходять підтримку в певних прошарках 
суспільства. Плюралізм наративів і форм пам’яті про війну (і в цілому про ра-
дянське минуле) пов’язаний не лише з особливостями місцевого історичного 
досвіду, що часто не вкладається в однозначний тріумфалістський (або 
жертовний) наратив. Плюралізм пам’яті також певною мірою відбиває 
рівень політичного плюралізму в регіоні, міру впливу громадянського 
суспільства, наявність конкуренції в політичній сфері, рівень толерантності 
й відкритості влади. І навпаки, на прикладі Бєлгорода видно, що в умовах 
«субнаціонального авторитаризму» (термін російського політолога Влади-
мира Гельмана) регіональні еліти тяжіють до монополізації й реідеологізації 
пам’яті про війну. Водночас, приклад Харкова 2006–2009 років доводить, 
що «війни пам’яті», пов’язані з перерозподілом сфер впливу між місцевими 
групами інтересів, також тягнуть за собою реідеологізацію конкуруючих 
версій минулого, у цьому випадку в інтересах електоральної політики. Та-
кий плюралізм by default свідчить про нездатність конкуруючих груп досяг-
ти компромісу або монополізувати символічні (й матеріальні) ресурси для 
закріплення своєї версії минулого.

10 Реутов Е. В. Политические мифы Белгородчины // Cоционавтика. Интернет-
журнал социальных дискурс-исследований. Див.: http://socionavtika.narod.ru/
Staty/diegesis/belmif.htm. Переглянуто 08.05.2011.

11 Харків був столицею Радянської України у 1920–1934 роках.



«Спільна пам’ять» і новий кордон

Україно-російський кордон, набувши міжнародного статусу після 
розпаду СРСР, став фактором формування двох різних «культур пам’яті»: 
діти вивчають історію за різними підручниками, національні медіа 
по-різному висвітлюють події недавнього минулого, а вшанування 
національних свят і пам’ятних дат часто демонструє протилежні оцінки 
історичних подій12. Націоналізація «спільної» історичної пам’яті, 
сформованої парадигмою радянської історії, відбувається по-різному з 
обох боків кордону. Харків, як і інші регіони Східної України, переживає 
амбівалентний процес інтеграції в нову українську націю, що, однак, 
сама багато в чому залишається в полі культурного й політичного 
впливів Росії. Слабкістю (або перевагою – залежно від точки зору) 
Харкова є гібридна, або «малоросійська» ідентичність. Після 1991 року 
проросійськи орієнтована частина місцевих еліт стала використовувати 
позитивні символи радянської доби та російського імперського минулого 
для конструювання нового образу Харкова як економічно перспективного, 
багатонаціонального (двомовного) і далекого від націоналізму міста13. У 
цьому контексті впадає в око амбівалентність міфу «першої столиці», 
що зазвичай асоціюється з політикою українізації та національним 
відродженням 1920-х років, тоді як дискурс «першої столиці» «для 
внутрішнього вжитку» (найбільш послідовно представлений місцевим 
журналістом Костянтином Кеворкяном)14 робить акцент на успіхах 
радянської модернізації в економіці, міському плануванні та архітектурі 
й засуджує «насильницьку українізацію». Водночас регіональні еліти 
почали активно просувати новий регіональний бренд «Слобожанщина», 
що відсилає до історії української козацької колонізації Харківщини. 
Винахід «Слобожанщини» був відповіддю на виклики національного 
будівництва, що підштовхує до пошуку українських коренів регіональної 

12 Прикладом може бути недавнє 300-річчя Полтавської битви, яка стала об’єктом 
абсолютно різних історичних і політичних інтерпретацій в Україні та Росії.

13 Кравченко В. Харьков / Харків: столица пограничья. Вильнюс, 2010. Див. 
також: Мусієздов O. Харківська ідентичність: уявлення про місто та його 
історію як чинники ідентифікації // ece-urban. Серія он-лайн публікацій Цен-
тру міської історії Центрально-Східної Європи. 2009. № 5. Див.: http://www.
lvivcenter.org/en/publications/. Переглянуто 08.05.2011.

14 Кеворкян К. Первая cтолица. Рассказы о городе. Публицистика. Очерки. З-е 
издание. Харьков, 2002. Костянтин Кеворкян був також засновником, авто-
ром і ведучим популярної телепрограми «Перша столиця» на місцевому 
телебаченні.
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ідентичності. Однак у деяких контекстах цей бренд функціонує як синонім 
багатовікового україно-російського співіснування на одній території15. 
Для прикладу, ініційований у 2003 році перший україно-російський 
єврорегіон одержав назву «Слобожанщина», а Харків напередодні 
350-річного ювілею в 2004 році був проголошений «столицею україно-
російського співробітництва».

Харків і Бєлгород історично виникли як фортеці, що захищали 
московську державу від набігів татар. Сьогодні обидва міста заново 
відкривають свою прикордонну ідентичність. Але, якщо для промисло-
вого й торговельного Харкова кордон – це насамперед контактна зона, то 
Бєлгород усвідомлює себе форпостом російської держави, православ’я та 
російської ідентичності. Бєлгород, що у радянський час перебував у зоні 
впливу Харкова як великого промислового й наукового центру, за останні 
двадцять років емансипувався від свого українського сусіда. Бєлгородські 
еліти використали нову геополітичну ситуацію для того, щоб домог-
тися від центру додаткових інвестицій, прямо або опосередковано 
обґрунтовуючи їх необхідність прикордонним розташуванням регіону 
(дороги, прикордонні переходи, транспортна інфраструктура, а також 
новий «прикордонний» університет). У спадщину від радянських часів 
Бєлгороду дісталася топоніміка, що символізує україно-російське бра-
терство: центральний проспект, який проходить через усе місто, носить 
ім’я Богдана Хмельницького, а найбільший житловий масив при в’їзді з 
боку України називається Харківська гора. До 300-річчя Переяславської 
угоди в 1954 році було встановлено пам’ятник Богданові Хмельницькому, 
пізніше прибраний з технічних причин16. На околиці Бєлгорода зберігся 
дуб, що нібито є свідком зустрічі Богдана Хмельницького з послами мо-
сковського царя17. У 1990-і роки, коли новий панславізм став панівною 
ідеологією бєлгородських еліт, керівництво області знайшло нове за-
стосування цим елементам символічного ландшафту. Бєлгород взяв 
на себе роль посередника у зв’язках з «братніми народами» України й 

15 Zhurzhenko T. Cross-border Cooperation and Transformation of Regional Identities 
in the Ukrainian-Russian Borderlands: Towards a Euroregion ‘Slobozhanshchyna’? // 
Nationalities Papers. 2004. Vol. 32. № 2.

16 В 2003 році ініціативна група за підтримки обласної адміністрації виступила 
з ідеєю відновлення пам’ятника, був навіть оголошений конкурс, однак реалі-
зації проекту «перешкодила» Помаранчева революція.

17 На меморіальній дошці, недавно встановленій біля дуба, можна прочитати: 
«Предание гласит: сей дуб был высажен в честь воссоединения России и 
Украины князем Григорием Ромодановским и гетьманом Богданом Хмель-
ницким».
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Білорусі, проголосивши «Святе Білогір’я» центром слов’янської єдності. 
Транскордонні бізнес-форуми, регулярні зустрічі Собору слов’янських 
народів, щорічний фестиваль слов’янської культури в Хотмижську 
повинні були продемонструвати початок процесів економічного й куль-
турного возз’єднання слов’янських народів.

Меморіал «Прохорівське поле» (про який мова піде далі) став 
обов’язковим місцем зустрічей офіційних осіб України, Росії та Білорусі. 
У травні 2000 року до візиту президентів трьох країн у Прохорівку на 
території меморіалу було споруджено каплицю із «Дзвоном єднання», 
декоровану іконами трьох святих – заступників України, Росії та 
Білорусі. Патріарх Олексій, котрий виступив ініціатором зустрічі «трьох 
слов’янських президентів» на Прохорівському полі з нагоди 55-річчя Пере-
моги, акцентував у своїй промові увагу на темі єдності: «Сини російського, 
українського, білоруського народів героїчно боролися тут проти спільного 
ворога, захищаючи єдину Батьківщину. Багато хто з них поклав життя 
своє заради мирного й вільного майбутнього Вітчизни. Ніхто не зміг би, 
навіть якби захотів, розділити могили загиблих. У битві, у самопожертві, 
у Перемозі вони були єдині. Єдина їхня слава, єдина наша пам’ять. Велич 
подвигу на Прохорівському полі понад півстоліття тому вимагає від нас 
звершень, хоча б частково гідних тих втрат, яких зазнали наші народи під 
час Великої вітчизняної війни. І кращою даниною шани героям стане збе-
реження міцної єдності українців, росіян і білорусів»18.

На початку 2000-х років Прохорівка стала символом «східно-
слов’янського єднання», яке правлячі еліти розуміли як процес політичної, 
економічної й культурної реінтеграції колишніх радянських республік. 
Політичні актори, зацікавлені в цьому проекті, прагнули вписати «спільну 
Перемогу» в останній війні в дискурс панславізму й православної єдності, 
адаптуючи у своїх цілях радянські наративи, символи й ритуали пам’яті. 
На регіональному рівні здобули підтримку традиції обміну делегаціями 
ветеранів Харківської й Бєлгородської областей до дня Перемоги та 
днів звільнення Харкова й Бєлгорода, зустрічі ветеранів на кордоні й 
колективні поїздки до Прохорівки. Прохорівський меморіал став місцем 
обов’язкового відвідування для учасників наукових конференцій, бізнес-
форумів, делегацій школярів і молоді. Ці форми відтворення «спільної 

18 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и президенты Рос-
сии, Украины и Белоруссии посетили Белгород и поселок Прохоровку // 
Русская Православная Церковь. Архив официального сайта Московского 
Патриархата 1997–2007. 17.05.2000. www.mospat.ru/archive/nr005172.htm. 
Пере глянуто 08.05.2011.



№18/2011, Україна Модерна

109Тетяна Журженко. «Чужа війна» чи «спільна перемога»?

пам’яті», хоча й утратили більшу частину свого символічного змісту 
після Помаранчевої революції, актуалізувалися знову після зміни 
політичного керівництва в Україні та у Харківській області в 2010 році. 
Організований до 65-річчя Перемоги спеціальний потяг повіз харківських 
ветеранів місцями пам’яті Великої вітчизняної війни: через Бєлгород, 
Орел і Курськ до Москви, а в рамках єврорегіону було розроблено новий 
транскордонний туристичний маршрут «Ратні поля Слобожанщини». 
Перший за пострадянські роки візит глави РПЦ до Харкова у травні 2011 
року невипадково було приурочено саме до Дня Перемоги. Після урочистої 
літургії патріарх Кирило відвідав меморіальний комплекс Слави, де в 
промові, зверненій до ветеранів, застеріг українське суспільство від спроб 
перегляду підсумків Другої світової війни19.

Бєлгород: місто військової слави

Як видно на прикладі Харкова й Бєлгорода, особливості політики 
пам’яті на регіональному рівні залежать від характеру локального 
режиму20, ступеня консолідації регіональних еліт, наявності опозиції, а 
також відносин між регіональними елітами й центром. У Бєлгородській 
області склався «досить стійкий помірно-авторитарний режим 
губернатора Євгенія Савченка, який очолює область із 1993 року й уміє 
досягати компромісів з усіма впливовими групами регіональної еліти»21. 
Савченко, місцевий уродженець, колишній комуніст і представник 
аграрного лобі, нині є членом «Єдиної Росії». Забезпечуючи «партії 
влади» стабільний електоральний успіх у регіоні, він користується у 
відповідь незмінною підтримкою Кремля. Спираючись на міфологему 
«турботи»22, керівництво області реалізує амбіційні соціальні програми 
(масове житлове будівництво, газифікація сіл, підтримка молодих родин). 

19 Святейший Патриарх Кирилл возложил венок к Мемориалу славы в Харькове 
// Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриар-
хата: http://www.patriarchia.ru/db/text/1473900.html. Переглянуто 08.05.2011.

20 Локальний режим (local regime) «є стійкою констеляцією авторів, ресурсів, 
інститутів і стратегій на локальному рівні, що зумовлює характер здійснення 
місцевої влади та локального політико-економічного управління, основаного 
на реалізації політичного курсу на місцевому рівні» // Гельман В. Власть, управ-
ление и локальные режимы в России: рамки анализа // Неприкосновенный 
запас. 2010. No 2(70). С. 53.

21 Кынев А. Выборы парламентов российских регионов 2003–2009: Первый цикл 
внедрения пропорциональной избирательной системы. М., 2009. С. 255.

22 Реутов. Там само.
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Великий вплив у області має РПЦ, на яку місцева влада спирається в усіх 
питаннях, пов’язаних із ідеологією, освітою та історичною пам’яттю. 
Політична монополія, підтримка Кремля та багаторічна політична 
стабільність дозволяють керівництву області реалізовувати довгострокові 
престижні проекти, фінансовані значною мірою із центрального 
бюджету, – наприклад, новий Бєлгородський державний університет або 
державний воєнно-історичний музей-заповідник «Прохорівське поле». 
Конфлікти в середовищі регіональної еліти відбуваються, як правило, в 
прихованій формі й рідко коли мають ідеологічне забарвлення. Єдиним 
ідеологічним опонентом влади є Комуністична партія РФ (КПРФ), і 
місцеві конфлікти з приводу історичної пам’яті досі були пов’язані 
переважно з перейменуванням центральних вулиць, які носили імена 
комуністичних діячів. Таке перейменування було здійснено в 2004 році 
за розпорядженням нового мера міста Василія Потрясаєва, за підтримки 
РПЦ і без попереднього громадського обговорення. Місцеве відділення 
КПРФ протестувало проти цього перейменування, що не справило 
особливого враження на місцеву владу. Конфлікт повторився в 2009 році, 
коли міська влада вирішила перенести пам’ятник Леніну з центральної 
площі (знедавна Соборної) у зв’язку із планами спорудження на цьому 
місці пам’ятної стели «Бєлгород – місто військової слави». Втім, ці 
розбіжності в жодному разі не виходили за рамки консенсусу, що склався 
в регіоні з приводу ВВВ: щоб не переносити пам’ятник Леніну, комуністи 
пропонували встановити стелу в парку Перемоги, навпроти музею-
діорами «Курська битва – бєлгородський напрямок».

У питаннях регіональної ідентичності керівництво області зробило 
однозначний вибір на користь воєнної пам’яті, розкручуючи такі бренди, 
як «Прохорівське поле – Третє ратне поле Росії»23 і «Бєлгородщина – зем-
ля військової слави». Героїчний наратив про «Велику вітчизняну війну» 
було покладено в основу обласної програми «Патріотичне виховання гро-
мадян Бєлгородської області на 2006–2010 роки». Керівництво області 
зуміло зберегти основи радянської системи позашкільного виховання й 
роботи з молоддю, замінивши комуністичну ідеологію на православ’я: 
наприклад, палаци піонерів було перетворено на духовно-просвітницькі 

23 За свідченням колишнього першого секретаря Бєлгородського обкому КПРС 
М. С. Ігрунова, ідея порівняти Прохорівку з Куликовською битвою та Бороді-
ном належала саме йому й обговорювалася вже в 1972 році, під час підготовки 
до відзначення 30-ї річниці Курської битви, але на той час не здобула схвалення 
«згори». Див.: Игрунов Н. И после нас зеленая трава. История моя и наша. Бел-
город. 2006, С. 142–145. Я вдячна Миколі Мітрохіну за цю інформацію.
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центри. На основі ДТСААФ була створена мережа воєнно-патріотичних 
клубів у районах області. На особливу підтримку місцевої влади можуть 
розраховувати пошукові організації, що займаються пошуком і перепо-
хованням останків радянських воїнів. У багатьох школах організовано 
кадетські класи, а прикордонники беруть активну участь у роботі з мо-
лоддю. В 2002 році до 100-річчя генерала Ватутіна було запроваджено 
особливу премію його імені за досягнення в галузі воєнно-патріотичного 
виховання. За два пострадянських десятиріччя міський ландшафт попо-
внився новими пам’ятниками, наприклад, маршалу Жукову, а алею Героїв 
Радянського Союзу в парку Перемоги було продовжено погруддями Героїв 
Росії. Бєлгород, що у радянський час носив звання «Міста першого салю-
ту», а в 1980 році був нагороджений Орденом Вітчизняної війни першого 
ступеня, в 2007 році одним із перших одержав від Президента Росії по-
чесний титул «Місто військової слави».

Другою ідеологічною засадою політики пам’яті в регіоні є 
православ’я. В 1995 році була утворена Бєлгородська та Старооскольська 
єпархія, а єпископ Бєлгородський і Обоянський Іоасаф Горленко (1705–
1755), канонізований у 1911 році, став офіційним заступником «свято-
го Білогір’я». В 1998 році до «тисячоліття Бєлгорода» (таке датування 
більшість серйозних істориків вважають фальсифікацією) було споруд-
жено пам’ятник князеві Володимиру, хрестителю Русі й, за переконанням 
ініціаторів ювілею, засновнику міста. У контексті регіональної ідеології 
пам’ятник несе амбівалентне навантаження: він символізує єдність право-
славних слов’ян поверх нових кордонів і одночасно демонструє відповідь 
бєлгородців на претензії України щодо історичного спадку Київської 
Русі24. У Бєлгороді діє православна духовна семінарія, яка, єдина на 
всю Росію, готує кадри місіонерів. Важливість місіонерської діяльності 
місцеві представники РПЦ пояснюють у тому числі близькістю України 
як джерела розкольницьких настроїв, впливу протестантських сект і ка-
толицтва. РПЦ, будучи співзасновником декількох регіональних газет і 
журналів, контролює також інформаційний простір. Кілька років тому в 
школах Бєлгородської області вперше в Росії було запроваджено викла-
дання «Основ православної культури». Православ’я в бєлгородській версії 
тісно пов’язане з панславізмом і російським націоналізмом. Цей зв’язок 
простежується, наприклад, у роботах В’ячеслава Кликова (1939–2006), 
відомого скульптора й голови націоналістичного «Союзу руського народу» 

24 Вендина О. Украина между Россией и Польшей: противоречия трансграничного 
сотрудничества // Вестник института Кеннана в России. 2010. Вып. 17. С. 79.
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(«Союз русского народа»). Кликов, уродженець сусідньої Курської області, 
був автором декількох найбільш відомих пам’ятників у Бєлгороді й області, 
наприклад, князеві Володимиру, акторові Михайлу Щепкіну, а також скан-
дального пам’ятника князеві Святославу, котрий нищить переможеного 
хазара-іудея25. Кликов, чиї ідеологічні й естетичні принципи були близькі 
керівництву області, став одним із авторів нового воєнного меморіалу, що 
вписує Прохорівську битву в тисячолітню історію православ’я, російської 
державності й боротьби із зовнішніми ворогами.

Прохорівка: «Третє ратне поле Росії»

Грандіозний меморіальний комплекс у селі Прохорівка, на місці 
найбільшого танкового бою Другої світової війни, є найбільш значущим 
«місцем пам’яті» в регіоні і навіть претендує на загальнонаціональний статус. 
Проект, задуманий на початку 1990-х до 50-річчя Перемоги, був реалізований 
завдяки зусиллям керівництва області й підтримці Миколи Рижкова, остан-
нього глави радянського уряду, котрий очолює сьогодні піклувальну раду 
меморіалу й представляє область у Раді Федерації. Центральним елемен-
том меморіалу є Дзвіниця – споруда з білого каменю 52 метри заввишки, 
увінчана золотим куполом із семиметровою фігурою Богородиці. На чо-
тирьох пілонах, що символізують, за задумом авторів, чотири роки війни, 
розміщено численні горельєфи. Знайомі з радянської іконографії сюжети 
(навала фашистських загарбників, подвиг трудівників тилу, парад Пере-
моги на Красній площі) представлено в новій естетичній парадигмі: у них 
відсутня будь-яка прив’язка до радянської епохи, а зображені солдати, 
полководці й мирні жителі виглядають персонажами російської, а передусім, 
руської історії. Дзвіницю оперізують ікони, що зображують «святих 
великомучеників» і «святих воїнів» Русі, а ікона «Свята Трійця», що відсилає 
до Андрія Рубльова, символізує єднання народу, армії та Церкви в боротьбі з 
фашизмом. Зображення Георгія Жукова, котрий приймає Парад Перемоги на 
Красній площі, співвіднесено з іконою святого Георгія.

Символіка меморіалу відповідає двом найважливішим тенденціям 
політики пам’яті в Росії – націоналізації й конфесіоналізації пам’яті про 
Другу світову війну26. «Велика вітчизняна війна» остаточно перетворю-

25 Сьогодні пам’ятник князю Святославу, який у зв’язку зі звинуваченнями в 
антисемітизмі було встановлено не в місті, а в обласній глибинці, прикрашає 
офіційний сайт Бєлгородської області: http://www.belgorodobl.ru/.

26 Аналіз цих тенденцій на матеріалі Парку Перемоги на Поклінній Горі див.: 
Forest B. and Johnson J.
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ється на епізод російської історії, прочитаної як циклічний процес, що 
визначається повторюваними навалами ворожих армій на Росію. Такому 
прочитанню відповідає бренд «Третє ратне поле Росії»: Прохорівська 
битва, таким чином, посідає почесне місце однієї з головних подій 
російської воєнної історії, поряд із Куликовською битвою та Бородіним. 
Тема історичної спадкоємності російської воєнної слави унаочнюється 
під час офіційних заходів костюмованими парадами, в яких беруть участь 
курсанти в уніформі російських воїнів різних епох. До 65-річчя Курської 
битви на Прохорівському полі було встановлено погруддя «трьом 
найславетнішим полководцям Росії» – Георгію Жукову, Михайлу Кутузову 
й Дмитру Донському. Конфесіоналізація пам’яті про війну пов’язана 
з претензіями РПЦ на свою частку символічного капіталу «великої 
Перемоги». Сьогодні православне духівництво «стверджує, що лише після 
того, як Йосиф Сталін почав відкривати церкви й повернув священиків із 
в’язниць, окреслився вирішальний злам у війні»27. У свою чергу, армія та 
влада покладають на Церкву великі надії в справі виховання патріотизму, 

27 Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и 
актуальные проблемы. М., 2004. С. 331.

Державний воєнно-історичний музей-заповідник 
«Прохорівське поле» у Бєлгородській області. Дзвіниця.

Фото: інформаційна агенція Бел.Ру (Бєлгород).
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відновлення моралі й забезпечення нової державної ідеології на основі 
традиційних цінностей православ’я й вірності державі.

Крім Дзвіниці, у селі Прохорівка було споруджено не менш вражаючий 
храм святих апостолів Петра й Павла (саме в цей день за православним ка-
лендарем відбулася Прохорівська битва). Імена близько 7 тисяч полеглих 
на Прохорівському полі викарбовано на мармурових стінах храму. Таким 
чином, усі вони, незалежно від національності та віросповідання, заднім 
числом включені в уявну спільноту православної російської нації28. Безпо-
середньо біля Петропавлівського храму було пізніше відкрито бібліотеку 
ім. Миколи Рижкова, будинок ветеранів і православний дитячий будинок. 
Символізуючи єдність і спадковість поколінь і турботу влади «про старих 
і малих», вони також входять до списку місць обов’язкового відвідування 
московських політиків і закордонних гостей. Схоже на те, що проект 
Прохорівського меморіалу в принципі не може бути завершений, оскільки 
кожний наступний ювілей вимагає від місцевої влади нової демонстрації 
прихильності до пам’яті про «велику Перемогу». У травні 2010 року в 
Прохорівці було відкрито й освячено патріархом Кирилом новий музей 
«Третє ратне поле Росії». Його експозиція, поки що досить скромна, не 
додає нічого нового до традиційних форм репрезентації пам’яті про війну, 
представлених в інших музеях області: у музеї-діорамі «Курська битва – 
бєлгородський напрямок» і в залі бойової слави Меморіалу героїв Курської 
битви на 624 кілометрі траси Москва-Сімферополь. Усі вони присвячені, 
головним чином, історії бойових дій, постатям радянських воєначальників 
і воєнним будням солдатів; історія самого Бєлгорода періоду війни майже 
не потрапляє у фокус експозиції.

Харків: плюралізм і «війни пам’яті»

Харків, у минулому одне з великих міст Російської імперії, а пізніше 
важливий промисловий і науковий центр СРСР, має набагато більш 
різноманітні символічні ресурси, ніж невеликий Бєлгород, що лише в 
1950-ті роки став обласним центром. З іншого боку, імперське й радянсь-
ке минуле Харкова є проблемою для конструювання його української 
ідентичності й оцінюється однозначно негативно місцевою націонал-

28 Цікаво, що радянський Меморіал героїв Курської битви на трасі Москва–
Сімферополь у тій самій Бєлгородській області включає сьогодні пам’ятні 
знаки, встановлені місцевими вірменською та мусульманською спільнотами. 
В Прохорівці ж, яка претендує на статус православної святині, такий конфе-
сійний плюралізм важко собі уявити.
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демократичною опозицією. Як відзначив харківський історик Володимир 
Кравченко, «Харків, розташований в україно-російській контактній зоні, є 
місцем зіткнення національних наративів, історичних міфів і політичних 
проектів»29. Все це створило передумови для більш плюралістичного, 
ніж бєлгородський, «режиму пам’яті», в якому важко виділити один 
домінуючий наратив.

В економічному й політичному плані пострадянський Харків був і 
залишається ареною конкуренції різних груп інтересів. Боротьба аграрно-
го й промислового лобі на початку 2000-х років завершилася формуван-
ням локального «картелю еліт» на основі угоди, що задовольняла ключо-
вих гравців. Євген Кушнарьов, голова Харківської міськради в 1990–1998 
роках, котрий пізніше очолив адміністрацію президента Леоніда Кучми й 
повернувся в область на посаду глави держобладміністрації (2000–2004), 
став одним із основних архітекторів нової пострадянської ідентичності 
міста й регіону. Він також активно підтримував розвиток транскордон-
ного україно-російського співробітництва й установив тісні стосунки 
з керівництвом Бєлгородської області. В 2004 році Харків відсвяткував 
350-річний ювілей, що збігся з початком передвиборчих президентських 
перегонів і минувся під гаслами підтримки Віктора Януковича. До ювілею, 
крім коштів із бюджету на благоустрій, місто одержало кінну скульптуру 
козака Харька (міфічного засновника Харкова) роботи Церетелі й дві нові 
станції метро, на відкритті яких був присутній президент Леонід Кучма.

Під час президентських виборів 2004 року керівництво області з 
успіхом мобілізувало на підтримку Януковича «адміністративний ре-
сурс». Однак Помаранчева революція та перемога Віктора Ющенка роз-
колола харківські еліти. Головою адміністрації було призначено близь-
кого родині Віктора Ющенка місцевого бізнесмена Арсена Авакова. 
Обласна адміністрація, за підтримки місцевих націонал-демократичних 
організацій, стала провідником політики пам’яті Віктора Ющенка, 
спрямованої на десовєтизацію історичної пам’яті й «чистку» пострадянсь-
кого символічного ландшафту. Втім, десовєтизація виявилася фрагмен-
тарною й непослідовною та викликала різкий опір політичних опонентів 
«помаранчевих». Найбільш значущим проектом нового керівництва 
області в 2006–2008 роках були заходи щодо увічнення пам’яті жертв 
Голодомору та побудова відповідного меморіалу. При цьому новий голо-

29 Kravchenko V. Kharkiv: a Borderland City // Cities after the Fall of Communism: 
Reshaping Cultural Landscapes and European Identity. Ed. by Czaplicka J. J., Ge  la -
zis N. and Ruble B. A. Johns Hopkins University Press, 2009. P. 220.
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ва держобладміністрації, що представляв «Нашу Україну» та спирався 
на підтримку місцевого відділення БЮТ, опинився в ситуації постійної 
конфронтації з обласною та особливо міською радою, де на місцевих 
виборах 2006 року більшість здобула Партія регіонів. Ця партія велико-
го бізнесу, що спочатку прагматично ставилася до проблем історичної 
пам’яті, в умовах нестабільності й тривалого політичного протистоян-
ня зробила ставку на символи та міфи радянського минулого з метою 
мобілізації недругів політики Віктора Ющенка. Через це ПР змістилася 
«вліво», частково зайнявши ідеологічну нішу комуністів і лівих популістів. 
Особливо радикальну «антипомаранчеву» поставу обійняв міський голова 
Харкова Михайло Добкін, обраний за підтримки Євгена Кушнарьова. Та-
ким чином, розбіжності з приводу історичної пам’яті набули в Харкові (як 
і загалом в Україні) характер міжпартійного конфлікту30.

Навіть у радянську епоху пам’ять про Другу світову війну в Харкові 
важко піддавалася героїзації, а Меморіальний комплекс Слави, створений 
у 1977 році на місці масових розстрілів харків’ян у період окупації, вира-
жав радше скорботу за загиблими, ніж тріумф перемоги. Тенденційність 
офіційного радянського наративу була очевидною для корінних харків’ян, 
серед яких існував жарт про «місто німецької слави». Швидка здача міста 
німцям у жовтні 1941 року, катастрофічний провал радянського наступу під 
Харковом улітку 1942-го, що відкрив німцям вихід до Волги, невдала спро-
ба звільнення в лютому-березні 1943-го й друга німецька окупація, – все 
це погано вписувалося в офіційну версію пам’яті про війну. В останні два 
десятиліття Харків переживав подальшу плюралізацію пам’яті про війну. 
Громадське об’єднання «Дробицький яр», створене на початку 1990-х років, 
присвятило свою діяльність пам’яті жертв Голокосту в Харкові; тут було 
створено перший в Україні музей Голокосту, а пізніше на місці масового 
знищення єврейського населення відкрито меморіальний комплекс «Дро-
бицький Яр». У 2000 році за участі прем’єр-міністрів Польщі й України 
в харківському Лісопарку було відкрито Меморіал жертв тоталітаризму 
на місці масових таємних поховань польських військовополонених, 
розстріляних НКВД у квітні-травні 1940 року. На тлі цих нових місць 
пам’яті, а також нового офіційного наративу про Голод 1932–33 років, 
наратив про «Велику вітчизняну війну» поступово втратив свій винятко-
вий статус. На початку 1990-х років у Харкові увічнили пам’ять маршала 

30 Zhurzhenko T. ’Capital of Despair’: Holodomor Memory and Political Conflicts in 
Kharkiv after the Orange Revolution // East European Politics and Societies. 2011. 
Vol. 25. № 3.
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Жукова, а також завершили закладений ще в роки перебудови пам’ятник 
студентам-добровольцям. Але в цілому проекти, пов’язані з радянсь-
кою воєнною пам’яттю, мали швидше інерційний характер. Компромісна 
формула «Велика вітчизняна війна українського народу», виголошена в 
епоху Леоніда Кучми, цілком влаштовувала харківську правлячу еліту. 
У Харківському історичному музеї було збережено основу радянської 
експозиції, присвяченої ВВВ, однак акцент було зроблено на соціальну 
історію: повсякденність війни, життя під окупацією, нацистський терор.

Відсутність консенсусу в ідеологічних оцінках останньої війни – як 
на національному, так і на регіональному рівні – відбилася на особли-
востях роботи з молоддю та патріотичному вихованні. По суті, вибір 
героїчного наративу був відданий на розсуд навчальних закладів, і якщо 
деякі харківські школи зберегли музеї воєнної та партизанської слави, 
то Харківський педагогічний університет зробив ставку на відродження 
традицій українського козацтва. Немає попиту на міф про «Велику 
вітчизняну війну» і з боку української армії, що в умовах постійного ско-
рочення й недофінансування не відчуває особливих проблем із призовом 
і не цікавиться патріотичним вихованням молоді. Як і в Росії, ветеранські 
організації й, меншою мірою, «діти війни», є об’єктом демонстративно-
го патерналізму місцевої влади, але в умовах політичної нестабільності й 
ідеологічного протистояння вони набагато частіше бувають втягненими в 
місцеві політичні конфлікти. В 2007 році, на піку конфлікту між головою 
обласної державної адміністрації та міським головою Харкова, ветеранські 
організації також розділилися на два табори. Зрештою, немає консенсусу 
з питань історичної пам’яті й серед представників конкуруючих право-
славних Церков (Московський і Київський Патріархат, Українська Ав-
токефальна Церква), які по-різному позиціонують себе в політичному 
просторі України.

Найбільш гострі конфлікти викликали в Харкові останні дискусії 
про роль УПА та про значення для української історії таких фігур, як 
Степан Бандера й Роман Шухевич. Це може здатися дивним з огля-
ду на маргінальність ролі УПА у воєнних діях на території Харківської 
області. Однак у політичному контексті сучасної України УПА – це на-
самперед найважливіший символ «антирадянської» та «антиросійської» 
української ідентичності, що поляризує суспільство на два непримирен-
них табори. В умовах, коли харківські еліти розділилися на «помаранче-
вих» і «біло-синіх», УПА виявилася потужним (анти)символом, викори-
стовуваним обома сторонами для мобілізації «свого» електорату. Саме 
тому пам’ятний знак, присвячений воїнам УПА, малопомітний камінь у 
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Молодіжному парку, встановлений активістами Народного Руху ще 1992 
року, виявився в епіцентрі політичної боротьби. У жовтні 2006-го на свя-
то Покрови, офіційно оголошене днем пам’яті УПА, пам’ятний знак став 
місцем паломництва місцевих націоналістичних організацій. Комуністи, 
радянські ветерани й проросійські організації, зі свого боку, організували 
контракцію, що призвело до відкритого зіткнення. У тому ж році, в одну 
із грудневих ночей, камінь був викрадений невідомими й закопаний по-
близу на території парку. Відповідальність за цю акцію узяла на себе 
Євразійська спілка молоді, представники якої присвятили її «дню чекіста і 
дню народження Сталіна».

Пам’ятний знак було пізніше відновлено на колишньому місці, 
Євразійську спілку молоді заборонено на території України, а одного з її 
харківських активістів притягнено до суду. До боротьби проти пам’ятного 
знаку долучився також міський голова Михайло Добкін: у 2008 році з його 
ініціативи міська рада, попри опір кількох депутатів від «Нашої України» і 
БЮТ, визнала встановлення пам’ятного знаку УПА в 1992 році незаконним. 
Риторику, спрямовану проти УПА й українського націоналізму, Михайло 
Добкін постійно використовував у своїх публічних виступах. Для прикладу, 
він порівнював марші ветеранів УПА із гей-парадами та обіцяв подарувати 
конфліктний пам’ятний знак Івано-Франківську, натомість пропонуючи 
встановити, за прикладом Сімферополя, пам’ятник східним українцям – 
жертвам УПА. Виступивши в ролі захисника історичної пам’яті та «правди 
про Велику Вітчизняну війну», Михайло Добкін пропонував також надати 
«політичний притулок» талліннському Бронзовому солдату. Очевидно, 
така популістська політика пам’яті, розрахована на прорадянську частину 
місцевого електорату, була частково пов’язана з обвинуваченнями в корупції 
й різкому падінні популярності харківського міського голови. Успіх БЮТ 
на позачергових парламентських виборах у вересні 2007 року й повернення 
Юлії Тимошенко на пост прем’єр-міністра посилили позиції супротивни-
ків Михайла Добкіна в Харкові, а голова Харківської держобладміністрації 
Арсен Аваков навіть намагався ініціювати перевибори міського голови. 
За допомогою «боротьби з пам’ятниками» Михайло Добкін намагався 
повернути підтримку місцевого електорату та відвернути увагу харків’ян 
від нагальних проблем комунального господарства.

Утім, наближення чемпіонату Європи з футболу змусило харківські 
еліти відкласти політичне протистояння на майбутнє, щоб не втратити 
право на проведення ігор. У 2009 році Михайло Добкін відмовився від 
своїх претензій до пам’ятного знака УПА. Перемога Віктора Януковича 
на президентських виборах 2010 року консолідувала сили Партії регіонів 
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у Харківській області. За цих умов Михайло Добкін, призначений новим 
головою обласної адміністрації, та новий міський голова Геннадій Кернес 
ризикнули піти на непопулярний крок, поштовхом для якого стали також 
прагматичні міркування щодо чемпіонату. Вони пішли назустріч особисто-
му проханню мера Львова Андрія Садового й погодилися на відновлення 
пам’ятної дошки єпископові Йосипу Сліпому на стіні колишньої 
пересильної тюрми, де той був в’язнем у 1961 році. Йосип Сліпий, ви-
датний діяч Української Греко-католицької Церкви, в 1941 році підтримав 
Акт проголошення української держави в окупованому німцями Львові й 
потім сприяв формуванню дивізії СС «Галичина»; після війни відмовився 
перейти у православ’я та провів 16 років у радянських таборах. Пам’ятну 
дошку, встановлену одразу після Помаранчевої революції, було пізніше 
знято за рішенням суду під тиском комуністів і радянських ветеранів. По-
вторне урочисте відкриття в лютому 2011 року було присвячено візиту 
міського голови Львова та глави Львівської облдержадміністрації до Хар-
кова в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу. Забувши свою 
недавню антинаціоналістичну риторику, Михайло Добкін запропонував 
сприймати Йосипа Сліпого винятково як духовну особу та людину, що 

Харків, Молодіжний парк. Захисники пам’ятного знаку воїнам УПА.
Серед квітів – портрет Романа Шухевича. 

Фото: інформаційна агенція Медіапорт (Харків).



Україна Модерна, №18/2011

120 ДОСЛІДЖЕННЯ

зберегла вірність своїм переконанням, а міський голова Кернес заговорив 
про примирення Заходу й Сходу України.

Прикордонне розташування Харкова робить його привабливим 
плацдармом для ідеологічної експансії з боку Росії. Харків як великий 
академічний і культурний центр, прикордонне російськомовне місто, а 
головне, нестабільний у своїх політичних симпатіях регіон, є привабли-
вим місцем для реалізації російських проектів, пов’язаних із просуван-
ням певних версій «політичної пам’яті». Наприклад, на початку вересня 
2009 року в Харкові відбулася міжнародна конференція «Друга світова 
війна: уроки та значення для України», присвячена переважно 70-річчю 
пакту Молотова-Ріббентропа. Конференція була одним із багатьох заходів 
у широкомасштабній інформаційній кампанії Кремля, спрямованій на 
протидію спробам деяких країн Східної Європи поставити на один щабель 
нацизм і комунізм та домогтися офіційного осуду змови Сталіна з Гітлером 
на європейському рівні (нагадаю про відповідну резолюцію ОБСЄ від 3 
липня 2009 року). Офіційним організатором конференції виступив Со-
бор слов’янських народів Білорусі, України й Росії, а з українського боку 
основним спонсором заходу стала Партія регіонів. У рамках спеціального 
круглого столу було представлено пропагандистські публікації 
російського Фонду «Історична пам’ять» («Пакт Молотова-Ріббентропа в 

Харків, покладання вінків до пам’ятника Солдатові-визволителю на вул. 23 Серпня.
Фото: інформаційна агенція Медіапорт (Харків).
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питаннях і відповідях» та «Партитура Другої світової: хто й коли почав 
війну»), а також книгу Дмитра Табачника, головного ідеолога ПР. Голов-
ною політичною метою конференції був осуд політики пам’яті президента 
Віктора Ющенка, спрямованої, на думку учасників, «на перекручуван-
ня історичної правди про Велику Вітчизняну війну», «нівелювання ролі 
українського народу в перемозі над нацистською Німеччиною», та «заохо-
чення реваншистських і націонал-екстремістських організацій»31. З метою 
протидії цій політиці на конференції було засновано «Антифашистський 
форум України», в декларації якого йшлося: «Ми проти спроб перетвори-
ти Україну на нацистський заповідник... Антифашистський форум України 
буде протидіяти «помаранчево-коричневій чумі», домагатися усунення 
від влади всіх політиків, що скомпрометували себе проявами ксенофобії, 
расизму й фашизму»32. Таким чином, політизація та реідеологізація 
пам’яті про Другу світову війну в Харкові, особливо після Помаранчевої 
революції, пов’язана як із внутрішньополітичною ситуацією в Україні та 
регіоні («розкол еліт»), так і з прикордонним геополітичним розташуван-
ням регіону, що перебуває у сфері впливу Росії, і, як наслідок, на перетині 
двох різних «культур пам’яті».

Варто відзначити, що 70-річчя пакту Молотова-Ріббентропа набуло в 
Харкові несподіваного резонансу в зв’язку із пропозицією ОБСЄ проголо-
сити 23 серпня (день підписання пакту) Міжнародним днем пам’яті жертв 
тоталітарних режимів. Зважаючи на те, що 23 серпня як день визволення 
міста пов’язаний із радянським міфом про «Велику вітчизняну війну», 
впровадження нового дня пам’яті, що відсилає до «антирадянського» 
наративу, радикально змінило б значення цієї дати. Саме це мав на увазі 
відомий харківський правозахисник Євген Захаров, який запропонував 
зробити 23 серпня днем пам’яті всіх жертв (як Другої світової війни, так 
і радянського й нацистського тоталітаризмів), а День міста перенести на 
іншу дату33. Така інтерпретація, що остаточно усуває «героїчний» аспект 
війни і визначає її як національну (і загальноєвропейську) трагедію, озна-
чала б кінець (пост)радянського наративу про «Велику вітчизняну» і пов-
ний розрив із міфологією «спільної Перемоги». Однак, уже наступного 
року, після приходу до влади Віктора Януковича, святкування 65-річчя 
Перемоги (у тому числі й у Харкові) було використане для легітимації 
«перезавантаження» в україно-російських відносинах.

31 Чтобы никогда не повторилось // Харьковские известия. 05.09.09.
32 Сила противодействия // Харьковские известия. 08.09.09.
33 Захаров Е. Суд времени // Главное. 22.08.09.



Висота Маршала Конєва

Насамкінець варто порівняти меморіальний комплекс «Прохорівське 
поле» у Бєлгородській області з харківським меморіалом «Висота марша-
ла Конєва». Обидва вони були задумані й виконані як іміджеві проекти 
місцевих еліт, що відбивають пошуки нової регіональної ідентичності. 
Приклад Прохорівки, де в 2000 році відбулася зустріч президентів Росії, 
України й Білорусі, що широко висвітлювалася в пресі, поза сумнівом на-
дихнув тодішнє харківське керівництво на власний аналогічний проект. 
Харків, що на початку 2000-х позиціонував себе як «столиця україно-
російського співробітництва», став місцем двосторонніх зустрічей різних 
рівнів. Однак, за винятком радянських «місць пам’яті», місто не могло за-
пропонувати гостям нічого, що можна було б порівняти з Прохорівкою. 
Новий меморіал, на думку влади, повинен був стати візитною карткою 
регіону, який виходив із тривалої економічної кризи 1990-х і активно роз-
вивав міжнародні зв’язки. Ідею меморіалу, присвяченого визволенню Хар-
кова, лобіювали також місцеві ветеранські організації, що підтримують 
тісні контакти з бєлгородськими й курськими ветеранами й добре обізнані 
щодо більш активної політики воєнної пам’яті в Росії34. Зі свого боку, 
харківські історики акцентували увагу на необхідності просвітницької 
роботи, підкреслюючи, що Харків відігравав ключову роль у подіях на 
східному фронті в ході Другої світової війни, і що історія воєнних дій на-
вколо Харкова і досі оточена міфами.

Таким чином, на початку 2000-х років керівництво Харкова в умо-
вах відносної політичної стабілізації й не без впливу сусідів-бєлгородців, 
спробувало відновити та інструменталізувати радянський героїчний на-
ратив «визволення». Новий меморіальний комплекс, присвячений виз-
воленню Харкова, «Висота маршала І. С. Конєва», був створений у 
селищі Солоницівка, неподалік від Харкова, де в серпні 1943 був розта-

34 Коли в 2007 році Бєлгород отримав офіційний титул «Місто військової слави», 
харківські ветерани звернулись до голови держобладміністрації Арсена Ава-
кова з проханням про клопотання перед президентом Віктором Ющенком щодо 
нагородження Харкова аналогічним титулом. Однак Арсен Аваков відмовив, 
пояснивши це відсутністю відповідної законодавчої бази в Україні. В вересні 
2010 року проект закону про почесне звання України «Місто військової слави» 
був внесений депутатом від КПУ Петром Цибенком, але в квітні 2011 року ске-
рований Верховною Радою на доопрацювання. Місцеві ветеранські організації 
продовжують лобіювати ідею присвоєння Харкову звання «Міста військової 
слави», див. наприклад: Харків – місто військової слави // Харківська міська 
рада. http://m.city.kharkov.ua/uk/news/7654.html. Переглянуто 08.05.2011.

№ 18/2011, Україна Модерна

123Тетяна Журженко. «Чужа війна» чи «спільна перемога»?

Україна Модерна, №18/2011

122



шований спостережний пункт командувача військами Степового фронту 
Івана Конєва і звідки здійснювалося оперативне керівництво військами 
в ході завершального етапу Бєлгородсько-Харківської наступальної 
операції. Будівельні роботи почалися в 2003 році, а урочисте відкриття 
відбулося через два роки потому – у переддень 60-річчя Перемоги, вже 
при новому керівництві області (Євген Кушнарьов, котрий виступив 
проти Помаранчевої революції, змушений був піти з політичної сцени 
й перебував під загрозою карного переслідування). Утім, нова обласна 
адміністрація під керівництвом «нашоукраїнця» Арсена Авакова охоче 
взяла на себе патронаж меморіалу; в 2008 році указом президента Віктора 
Ющенка йому було надано статус національного. Крім відреставрованого 
радянського обеліску з барельєфом Івана Конєва, меморіальний комплекс 
складається з каплиці Івана-Воїна, виставки зразків радянської воєнної 
техніки та музею. За своїми масштабами харківський меморіальний 
комплекс не може змагатися з «Прохорівським полем», але стилістичні 
паралелі між двома проектами очевидні. Це, насамперед, поєднання пра-
вославних символів із радянською традицією монументальної воєнної 
скульптури, актуалізація радянського наративу про «Велику вітчизняну 
війну» та культ радянських воєначальників.

Новий харківський меморіал можна розглядати як спробу місцевої 
влади «приватизувати» уламки радянського міфу про «Велику вітчизняну 
війну», використовуючи їх як будівельні блоки нової регіональної 
ідентичності. Якщо Прохорівка демонструє нове прочитання «Великої 
вітчизняної» як національно-визвольної війни російського православного 
народу проти чергової іноземної навали, то меморіал Конєва слабо 
вписується в амбівалентний і фрагментарний наратив нової української 
історії, залишаючись анклавом «радянської» пам’яті про війну. У фокусі 
експозиції музею перебуває історія воєнних дій у районі Харкова, 
кульмінацією якої є звільнення міста в серпні 1943 року. У центрі цього 
наративу – фігура маршала Івана Конєва, котрий керував операцією 
визволення Харкова (донька Івана Конєва неодноразово відвідувала музей 
і передала в дарунок особисті речі маршала). Фрагменти експозиції, 
присвячені повсякденному життю радянських солдатів і воєначальників у 
польових умовах, багато в чому нагадують бєлгородські музеї.

Однак, при детальному огляді експозиції музею впадає в око низка 
деталей, які маніфестують плюралістичність і амбівалентність локальної 
пам’яті про війну. По-перше, попри заявлені в назві музею хронологічні й 
концептуальні рамки («Харківщина у Великій вітчизняній війні 1941–1945 
років»), його експозиція фактично розповідає про Другу світову. Окре-
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мий розділ присвячений вступу радянських військ на територію Польщі у 
вересні 1939-го й участі харків’ян у цій операції. У музеї представлено й 
трагічні події весни 1940 року, коли під Харковом були таємно розстріляні 
тисячі польських військовополонених. Дійсно, цей аспект пам’яті про 
Другу світову війну важко ігнорувати в місті, яке разом зі Смоленськом 
стало місцем паломництва родин польських офіцерів і регулярних візитів 
польських політиків і журналістів. Величезне художнє полотно під на-
звою «Катинь» передає сцену масового нічного розстрілу. Не дивно, що 
ця частина експозиції викликала невдоволення місцевих ветеранських 
організацій. 

Продовжуючи традиційні форми роботи з ветеранами та школярами, 
музей водночас надає свої площі й для інших меморіальних проектів, що 
іноді викликають неоднозначну реакцію місцевої публіки. Для прикладу, 
у 2008 році польський Музей Варшавського повстання організував тут 
спеціальну виставку «Поляки на фронтах Другої світової війни». Вона 
вразила місцевих фахівців своїм технічним рівнем і показала історію 
війни з іншого, маловідомого харків’янам, боку. В 2009 році в музеї 
відкрилася додаткова експозиція, присвячена фінській війні. На відміну 
від Прохорівського музею «Третє ратне поле Росії», харківський музей 
не є «музеєм одного бою». Не менш важливе місце тут займає соціальна 
історія війни, повсякденне життя міста в умовах окупації, репресії 
та, у першу чергу, Голокост. Тема масового знищення євреїв Харкова в 
Дробицькому Яру в районі тракторного заводу представлена в окремому 
розділі музею.

Висновок

В основі формування нових «культур пам’яті» як у Росії, так і в 
Україні лежать процеси націоналізації пам’яті про Другу світову війну. 
Однак, якщо в Росії існує базовий консенсус із приводу ролі цієї війни у 
вітчизняній історії, то в Україні «розколота пам’ять» є одним із факторів 
регіонального плюралізму й політичної нестабільності. Ці розходжен-
ня особливо увиразнюються в україно-російському прикордонні, що 
історично було ареною інтенсивних воєнних дій, а після 1991 року зазнає 
впливу конкуруючих геополітичних проектів – європейської інтеграції 
та східнослов’янського об’єднання. За таких умов пам’ять про «спільну 
Перемогу» найчастіше використовується політичними акторами як 
на національному, так і на регіональному рівнях для (де)легітимації 
цих проектів. Однак, місцеві еліти, які піклуються про імідж регіону, 
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політичну стабільність та електоральну підтримку населення, мають і 
власні резони для інструменталізації пам’яті про війну. 

Як показує порівняння двох сусідніх областей – Харківської та 
Бєлгородської, – не тільки розмаїтість доступних символічних ресурсів 
і пріоритети національної політики пам’яті, але й особливості локальних 
режимів, міра політичного плюралізму, наявність конкуренції та рівень 
розвитку громадянського суспільства в регіонах впливають на форму-
вання регіональних «культур пам’яті». Таким чином, у Бєлгороді в умо-
вах відносно авторитарного режиму губернатора, фактичної політичної 
монополії «Єдиної Росії» та тісного альянсу влади із Російською Право-
славною Церквою склалася тенденція до реідеологізації пам’яті про 
війну на основі націоналізації й конфесіоналізації традиційного ра-
дянського наративу. Натомість, у Харкові через історичні причини та 
внаслідок жорсткої політичної конкуренції переважає плюралізм різних 
наративів і символів. Після Помаранчевої революції боротьба місцевих 
груп інтересів за переділ сфер впливу набула характеру ідеологічного 
конфлікту й супроводжувалася «війнами пам’яті». Чергова зміна вла-
ди в 2010 році, що зміцнила позиції Партії регіонів у Харкові, дала їй 
можливість відійти від «просовєтського» популізму й риторики твердої 
конфронтації з українським націоналізмом.

Tatiana ZHURZHENKO

«Common Victory» or «Not Our War»? 
The Nationalization of World War II Remembrance in the 

Ukrainian-Russian Borderlands

This article analyzes different ways in which the elites in today’s Russia 
and Ukraine approach the memories of WWII. Tatiana Zhurzhenko shows how 
the Soviet myth of the Great Patriotic War still reigns in Russia after having 
been integrated into a narrative of a triumphant Russian history, blended 
with elements of Orthodoxy and static patriotism. Ukraine instead produced 
no uniform narrative as different political forces came out with their distinct 
accounts that contradict each other. The competing narratives both reveal and 
further deepen ideological conflicts and splits in today’s Ukraine. The author 
analyzes similarities and differences in memory politics in contemporary Russia 
and Ukraine using the example of two neighboring cities, Kharkiv in Ukraine 



and Belgorod across the border in Russia. Both cities followed a somehow 
similar trajectory during the war: occupied by the Nazis shortly after Germany’s 
invasion of the Soviet Union, and liberated in the aftermath of the Kursk battle 
in August 1943. Before 1991, both cities adopted similar discourse of war 
that imposed from Moscow. Today the two cities reveal the nationalization 
of memories in Russia and Ukraine respectively. This article is based upon a 
variety of sources, including oral testimonies of the representatives of higher 
administrative ranks in both cities as well as members of non-governmental 
organization, and a close analysis of museum exhibitions and war memorials in 
both cities (Marshal Konev’s Height in Kharkiv and Prokhorovka Memorial in 
the Belgorod oblast’).
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