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Monuments are commonly used to mark the rise and fall of political regimes. When 
the Iron Curtain fell, so too did most of the statues of Marx, Lenin, and Stalin that dotted 
the Soviet bloc. Monuments are potent political tools, which is why states, politicians, political 
parties and other interest groups and institutions spend financial and political capital on erecting 
them. Especially in contested areas like the Crimean Peninsula, the erection of a monu ment 
is an unambiguous claim of ownership over the territory. All this holds true for a monument 
to Czarina Catherine the Great in Sevastopol, erected in 2008, which will be the focus of this 
article. Despite the fact that the chairman of the Sevastopol City Council pointed out that 
there will not be a “war of monuments” in Sevastopol, likely referring to the “Bronze Soldier 
Crisis” in Estonia, the Russian remembrance of Soviet times, the Great Patriotic War, and 
Czarist great power attitude culminates in the person of Catherine and her monument — and 
meets strong rejection among the Ukrainian population of Crimea. Despite the fact that Crimea 
has belonged to an independent Ukraine since 1991, the statue of Catherine the Great was 
erected as a landmark and symbol of the power of Russia and a claim for Russian statehood 
in the region. It therefore represents a symbolic re-bordering in Crimea and the establishment 
of a de facto Russian exclave in Ukrainian territory, with all its intrinsic neo-imperialist conflicts 
about statehood, borders, commemoration, security, and national identity.

Монументи зазвичай використовуються на позначення виникнення й падіння 
політичних режимів. Коли встановлюються нові режими, серед їхніх найперших за-
ходів може бути переробка символічної географії держави, як-от руйнування мону-
ментів ancien régime, перейменування вулиць і міст та зведення власних монументів. 
Коли впала «залізна завіса», впали також і більшість статуй Маркса й Леніна, якими 
був поцяткований увесь соціалістичний табір. Монументи є потужним політичним 
інструментом, тому держави, політики, політичні партії й інші зацікавлені групи та 

*Раніша версія цього тексту була представлена на семінарі Memory at War “Hard 
Memory, Soft Security: Competing Securitisation of the Legacy of Communism in Eastern 
Europe” в Університеті Тарту, факультет управління й політики, 9–10 грудня 2011 р. 
Ця розвідка є частиною авторського дослідницького проекту про пам’ятники як ін-
струмент політики у прибалтійських державах і Україні.
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інститути вкладають фінансовий та політичний капітал і в їхнє зведення, і в знесен-
ня. Морис Альбвакс, французький соціолог початку ХХ ст., називав ці зацікавлені 
групи entrepreneurs de mémoire, описуючи їхній спосіб інтерпретування історії, поді-
бний до бізнесу, та її насичення з політичною метою. Альбвакс також стверджував, 
що пам’ять є соціальним феноменом, вбудованим у соціальний контекст, і описував, 
як колективна пам’ять розвивається всередині родин, груп, деномінацій, суспільств 
і націй1. Тому використання пам’яті для створення і закріплення етнічної ідентич-
ності є дуже важливим у контексті міжетнічних конфліктів. Точками перетину ко-
лективних пам’ятей є lieux de mémoire, чи то «місця пам’яті», як французький історик 
п’єр Нора назвав довгу низку символів — не лише, але переважно фізичних місць2.

Разом із lieux de mémoire кордони та перетини кордонів все більше стають пред-
метом досліджень, особливо в Центральній і Східній Європі. У цьому просторі 
змінні кордони та досвід прикордоння належать до найфундаментальніших формів-
них елементів кількох останніх століть. Зокрема, Україна з її різноманітною та ба-
гатошаровою історією на межі між Європою й Азією зазнавала різних зіткнень із 
людьми, продуктами й ідеями, що перетинали різні кордони, а також тоді, коли 
різні кордони проходили поміж людей, тобто востаннє — коли територія УРСР 
збільшилася у південному напрямку із передачею їй Криму 1954 р. Власне термін 
«Україна» відбиває те, що прикордоння і розташування на краю не тільки дало назву 
країні, але і відображає її самоусвідомлення та було основою її культурної, історич-
ної й соціальної ідентичності3. Сполучення цих двох підставових для ідентичності 
елементів, тобто кордонів і монументів, становить смисл цієї статті, що має на меті 
аналіз зусиль із символічного російського привласнення української території і від-
повідного підтримування тенденцій ексклавізації4 Кримського півострова.

Монументи можуть бути предметом незгоди, особливо на територіях з етнічно 
мішаним населенням. Монумент однієї етнічної групи має значення для інших груп 
на цій території, або представники з іншої групи вважають ідеї та інтерпретації іс-
торії, втілені у монументах, глибоко образливими або такими, що містять прихова-
ну загрозу для них. Наприклад, існує багато випадків політичних суперечок щодо 
статуй на честь історичних діячів, що вважаються шляхетними державниками в од-
ній групі та державними терористами в іншій. Монументи тим, хто сприймалися як 
гнобителі, можуть навіть допомогти зміцненню ідентичності іншої групи через ви-
будовування наративу, що базується на жертовності. Змінні кордони та режими, що 
перетворюють ієрархію етнічних статусів у країні й суспільстві, часто створюють 
ситуацію, коли такі настрої схильні зростати. Для еліт й інших етнічних груп мону-
менти можуть становити загрозу їхній владі та легітимності. Із тих самих причин 
монументи є знаряддями для певних груп і еліт, але так само і становлять загрозу для 
еліт інших груп. Ці еліти не хочуть, аби інші групи мали сильні ідентичності чи най-
легші методи колективної дії, оскільки ці чинники полегшують шлях до зростання 
політичної влади чи навіть майбутньої незалежності.

Три головні функції монументів можна вважати найголовнішими для історичної 
пам’яті на прикордонні Криму та переокреслення кордонів після 1991 р. на користь 
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російської громади, що живе там, і зрештою на користь Російської Федерації. по-
перше, монументи тісно пов’язані з національною ідентичністю, національною 
саморепрезентацією та націоналізмом, а тому відіграють важливу роль у творенні 
ідентичностей у регіоні, за який точиться суперечка. по-друге, меморіали відіграють 
важливу функціональну роль як місця комеморативних подій, у цьому випадку осо-
бливо тих, що стосуються національних церемоній російської, а не української 
держави. по-третє, і цей пункт найважливіший для кримського випадку, монумен-
ти легітимують і пропагують певне бачення минулого і, відповідно, теперішнього, 
а тому мають вагому легітимаційну роль. як стверджує Вільям Коен, монументи 
часто дають найефективніший шлях поширення політичних ідей та накреслення і 
переформатування кордонів. «Статуї були негайним і очевидно безпосереднім спо-
собом передання політичних цінностей», а зведення їх «спробою встановлення ге-
гемонії ідей, втілених у монументі»5.

Стаття поділена на п’ять частин: після цього вступу друга частина буде присвя-
чена короткому викладу історії Криму, його ролі в українсько-російських відносинах 
та політичній боротьбі між Києвом і Москвою стосовно пострадянської винятко-
вості регіону. Відтак третя частина є обговоренням встановлення пам’ятника імпе-
ратриці Єкатерині ІІ у Севастополі 2008 р., що становить виключно російське lieu 
de mémoire у суперечливому публічному просторі українського порту. Четверта час-
тина описує русифікацію публічного простору і, відповідно, ексклавізаційні тенден-
ції в Криму. потім дамо резюме та заключні зауваги6.

Крим і його роль в українсько-російських стосунках
Довготривалий конфлікт між Україною і Росією щодо українського порту Севас-

тополя загострився знову навесні 2010 р., коли було формально закріплено тривалу 
російську присутність у місті. Севастополь як найбільш російське місто поза Росією 
концентровано показує кримське питання й особливість Криму. У жодному іншому 
місці російська й українська історична пам’яті не переплетені так сильно. після роз-
паду Радянського Союзу колишній радянський чорноморський флот із усіма його 
вигодами був поділений між Україною і Росією. Таким чином Севастополь став пор-
том як українських морських сил, так і російського Чорноморського флоту, хоча 
місто не розташоване на території РФ. За керівництва Никити Хрущова президія 
Верховної Ради СРСР видала указ про передання Кримської області — переважно 
заселеної етнічними росіянами — від РСФСР до УРСР 19 лютого 1954 р. Цей фор-
мальний акт переважно адміністративного спрямування був здійснений без супер-
ечок — у повоєнному СРСР внутрішні кордони між радянськими республіками були 
відносно прозорими і без великих обмежень звичайного прикордонного руху7.

після повернення Україною незалежності 1991 р. місто Севастополь і цілий Крим 
залишилися в межах новопосталої української національної держави. Велика час-
тина етнічно російського кримського населення та проросійські політики вимагали 
територіальної автономії для Кримської області в рамках України чи навіть приєд-
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нання регіону чи міста Севастополя до РФ. Росія намагалася перетворити все місто 
на «суверенну морську базу, на кшталт Гуантанамо на Кубі»8. Такі прагнення дістали 
сильну підтримку від Верховної Ради Росії та російської Думи, які посилили пре-
тензії на місто і порт Севастополь 1993 р. Російський парламент ухвалив резолюцію 
«про статус міста Севастополь», що передавала його під російську юрисдикцію. 
Разом із тим російська конституція мала прийняти з поправками «включення Се-
вастополя як частини Російської Федерації»9 і таким чином створити ексклав на 
українській території, якщо треба, то силою. У 1994 р. проросійський рух у Криму 
розвинувся у російський національний сепаратизм після того, як проросійська 
партія здобула більшість місць у кримському парламенті і був обраний проросійський 
кримський президент, Юрій Мєшков. Його каденція буквально перемістила Крим 
у іншу часову зону через переведення часу на московський, але він виявився першим 
і останнім президентом Криму.

У країні запанували різкі політичні поділи, особливо після помаранчевої рево-
люції 2004 р. та вступу на президентську посаду західно-орієнтованого реформіста 
Віктора Ющенка. Щодо іноземних справ прибічники західної орієнтації змагалися 
із проросійськими опонентами, а також прибічниками «третього шляху». Щодо 
внутрішньої політики українське суспільство й політики також були поділені — кра-
їна на кілька років занурилася в хаос через різні політичні кризи й опинилася дале-
ко від початково очікуваного «демократичного прориву»10, що його обіцяла пома-
ранчева революція11. До того ж суперечки про базові принципи облаштування 
держави та суспільства перебували в тіні протистояння між західною частиною 
країни, де проживають переважно етнічні українці, і східною та південно-східною 
частинами, де багато проросійськи орієнтованих українців й етнічних росіян12. пре-
зидентські вибори 2010 р. знову відкрили розрив між Сходом і Заходом та довели, 
що поділ країни є одним із найважливіших викликів для майбутнього13. Оскільки 
проблеми системної слабкості й соціальних поділів не були вирішені, Україна й 
надалі “muddle through”14 (так-сяк доводила справи до кінця) і залишилася державою 
постійної нестабільності. На початку 2008 р. тодішній президент Віктор Ющенко 
оголосив, що чинний договір із Росією щодо військових баз у Севастополі, термін 
дії якого збігав 2017 р., не буде продовжений, що викликало рішучі протести росій-
ської більшості в Криму та далекосяжне взаємне охолодження стосунків із Москвою. 
Звання «міста-героя» було надано Севастополю в радянський час – як за його роль 
у Кримській війні, так і у Великій Вітчизняній. після того як Ющенко оголосив за 
мету припинення присутності Російського чорноморського флоту в Севастополі, 
російська громада міста оголосила «третю оборону»15 — цього разу не проти іно-
земних нападників, а проти центральної київської влади.

Особливо від часу російсько-грузинської війни серпня 2008 р. військова важли-
вість регіону та Чорноморського флоту в Севастополі — хоча і не цілком боєздатно-
го — і надалі зростала, і то двома шляхами: в той час як російський флот у Криму 
відігравав важливу стратегічну роль у конфлікті з Грузією, а тому важливість цієї бази 
й далі наголошувалася, психологічний вплив війни на Кавказі на український уряд 
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мав величезну вагу. Для багатьох політиків і політичних аналітиків у Києві та поза 
ним грузинський сценарій був натяком на можливий майбутній розвиток подій у 
Криму. Експерти проводили паралелі між ситуацією в Абхазії й південній Осетії, де 
факт наявності більшості населення російського походження також використо-
вувався Москвою як головний аргумент на користь військової інтервенції на гру-
зинську територію. До початку військових операцій у двох сепаратистських кавказь-
ких республіках грузинським громадянам російського походження масово роздава-
лися російські паспорти, аби безпосередньо представляти інтереси «російських 
громадян». після війни на Кавказі ця «паспортизація»16 як інструмент політики 
дестабілізації з боку Москви у пострадянському стилі також проводилася в Україні. 
Російські паспорти також поширювалися в Криму, що було широко задокументо-
вано та підтверджено тодішнім українським міністром іноземних справ Огризком17.

У контексті порівнянь між ситуацією на Кавказі та в Криму важливими були 
неофіційні заяви В. путіна на саміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 р. після того як 
він наголосив у своїй промові, що Крим не є конститутивною частиною України, він 
підкреслив у своєму спілкуванні з Дж. Бушем, ніби «Україна навіть не є нацією»18, 
що знову підсилило страхи українців стосовно можливого насильницького від’єднан-
ня Криму російським сусідом із його постімперською настановою. Російський пар-
ламент теж чітко заявив свою позицію з цього приводу. після саміту НАТО Дума 
погрожувала тим, що розглядатиме будь-яке встановлення дружніх стосунків між 
Україною та НАТО як однобічне розірвання Договору про дружбу між Росією й 
Україною, укладеного 1997 р.19. Окрім встановлення територіальної цілісності Укра-
їни та кордонів між двома сусідами, угода також визначала російське визнання Се-
вастополя як українського міста та 20-річну оренду порту в Севастополі20.

Але Росія виявилася здатною дочекатися розв’язання проблеми: обраний у 2010 р. 
В. янукович переглянув зовнішньополітичний курс країни. 21 квітня 2010 р. Росія 
й Україна підписали Харківські угоди21, що продовжили оренду порту в Севастопо-
лі ще на 25 років після 2017 р. (до 2042) із можливістю подальшого продовження 
оренди на 5 років у обмін на багаторічний дешевий контракт із забезпечення Укра-
їни російським природним газом. Ця російська чекова дипломатія щодо України на 
підтримку військовофлотської дипломатії позначила остаточну перемогу уряду 
Медведєва/путіна над спробами Ющенка українізувати Крим і Севастополь і над 
його поворотом на Захід. Багато коментаторів інтерпретували Харківські угоди як 
захід Росії з відвернення потенційного вступу України до НАТО, оскільки згідно зі 
статутом його членом не може стати держава, що має військову базу не-члена альян-
су на своїй території. Угоди щодо Севастополя були наслідуванням військової док-
трини Росії від 2010 р., що ототожнювала північноатлантичний альянс із серйозною 
загрозою її суверенітету та її присутності у певних зонах впливу, як-от у Чорному 
морі. Новий договір оренди принципово визначав, що Україна не буде здатна всту-
пити до НАТО до 2042 р., до часу закінчення оренди й досягнення нових угод. До-
говір також запевняв російське керівництво, що жодна інша пострадянська держа-
ва, крім прибалтики, не стане членом НАТО.
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Виняткова російська пам’ять: пам’ятник імператриці Єкатерині ІІ
Окрім подовження оренди Чорноморського флоту та постачання енергетичних 

ресурсів, російська більшість на південному сході й особливо в Криму становить 
підставу вирішального впливу на політичний розвиток України. після того як Крим 
отримав статус автономної республіки в рамках України у 1990-х рр., кримський 
прем’єр-міністр обирається не тільки парламентом Республіки Крим, але потребує 
також затвердження українським президентом. Далі, мер Севастополя, найбільшо-
го міста Криму, напряму призначається українським президентом і тому діє як не-
легітимований демократичними процедурами правитель, надісланий з Києва. Ось 
чому мер Севастополя Сергій Куніцин, призначений Ющенком, зіткнувся з опо-
зицією, в якій домінують проросійські сили, у міськраді, бо вона представляє меш-
канців згідно з голосуванням. як наслідок цих примусових форм співіснування, 
різні органи влади в місті не демонстрували бажання розв’язувати конфлікти, що 
мало наслідки у вигляді частих безвихідних ситуацій у повсякденній управлінській 
роботі протягом правління Ющенка22.

За рішенням міськради Севастополя з нагоди 225-ої річниці заснування міста у 
червні 2008 р. у місті був зведений пам’ятник російській імператриці Єкатерині, що 
став «наразі найбільшою публічною образою з боку севастопольських росіян щодо 
нелюбої їм держави»23. Відповідно до російської інтерпретації історії, Єкатерина ІІ 
виступала за суттєве розширення імперії, завоювання Криму та значної частини 
сьогоднішньої України. під егідою цього Росія стала світової державою. Також 
місто Севастополь було засноване за її правління 1783 р., що теж є важливою під-
ставою для апеляції до того, що її ім’я означає для російського населення24. Севас-
тополь став найважливішим гарнізонним містом на російському півдні, і в ньому 
була вписана пам’ять про імперську експансію, зростання впливу чорноморського 
регіону, про вихід у Середземне море й про облоги Севастополя (1854–1855 та 
1941–1942). Місто стало високоемоційною матеріалізацією битви, страждання, опо-
ру та героїзму російського народу, що підтримувалося літературними й архітектур-
ними творами, які стали знаними в усій Російській імперії та СРСР. Відповідно до 
їхньої військової історії, багато вулиць міста названі іменами російських і радянських 
воєнних героїв. Існують сотні пам’ятників і меморіальних дощок у різних частинах 
Севастополя, що вшановують російське імперське минуле25.

Тому встановлення пам’ятника Єкатерині як властивого lieu de mémoire мало 
високу цінність для спільної пам’яті й культурної ідентичності росіян у Севастопо-
лі. Сам акт зведення пам’ятника подібний до висування претензій, зухвалого при-
власнення певного простору, відділеного від впливу інших — тобто українців. Ці 
російські зазіхання на українську територію де-факто створили ексклав, у якому не 
тільки була витіснена офіційна культура пам’яті, насаджувана з Києва, але на при-
кладі якого можна побачити обмежений суверенітет титульної нації — а інакше 
статую Єкатерини складно було б поставити всупереч українському законодавству. 
Особливо ж в основі лежить розрізнення між двома етнічними групами в Севасто-
полі, оскільки особа імператриці має діаметрально протилежне значення для 
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українського населення. Для нього Єкатерина часто вважається жорстокою оку-
панткою, відповідальною за кілька кривавих завоювань. після того як імператриця 
прийшла до влади, вона й надалі розширяла російське правління і виступала за 
впровадження кріпацтва, заборону української мови й культури та гноблення укра-
їнського народу — спадок, що пізніше був збережений радянським правлінням. Вона 
скинула з престолу свого чоловіка та попередника, царя Александра ІІІ, і пізніше 
вбила його26. Через це, а також через її хитрість і схильність до зміни чоловіків-
фаворитів Єкатерина ІІ в українській традиційній історичній свідомості часто 
сприймається як інтриганка, владолюбна тиранша — а тому керівники з Києва були 
проти зведення пам’ятника 2008 р.27

пам’ятник імператриці є особливою рисою історичної свідомості російського 
населення Севастополя та всього Кримського півострова. Це зброя у боротьбі за 
політичне домінування у місті й регіоні, вона слугує як інструмент визначення 
регіону та оголошення його російською рідною землею та власністю. У цьому твер-
дженні спільне бачення минулого спільнотою етнічних росіян стає основою сьо-
годнішніх політичних прагнень — а тому важливим чинником на майбутнє міста й 
регіону. Російські прапори майорять над містом, позначаючи різні установи, 
пов’язані з Чорноморським флотом чи російською культурою. пам’ятник позначив 
встановлення чогось більшого — нерухомого символу російських претензій на 
володіння містом і всім Кримом, нахабного символу влади з каменю й металу.

Ініціативу встановлення монумента Єкатерині ІІ можна простежити з боку «Ради 
ветеранів міста Севастополя» — проросійської спілки ветеранів Другої світової війни, 
що має суттєву фінансову підтримку з Москви,28 — і ця ініціатива була з ентузіазмом 
схвалена проросійською міськрадою. як і очікувалося, проурядовий міський голова 
Севастополя, призначений Ющенком, стійко виступав проти встановлення 
пам’ятника. Зрештою, міська рада вирішила розташувати його біля спірного порту 
шляхом організації адміністративного викрутасу — статуя розглядалася і була схва-
лена як «захід з озеленення», що не вимагає схвалення голови міста. Такі заходи 
зазвичай пов’язані лише з інфраструктурою, включно з, наприклад, прокладанням 
стежок чи встановленням смітників29. після початкового рішення міської ради 
23 квітня 2008 р. про спорудження монумента Севастопольський господарський суд 
визнав це рішення недійсним30. Тому встановлення монумента було легітимовано 
через трюк міськради, яка зібралася 23 липня 2008 р. постфактум — монумент уже 
був відкритий 15 червня 2008 р.

У 1996 р. згадана вище спілка ветеранів як головний еntrepreneur de mémoire уже 
надсилала запит про зведення пам’ятника Єкатерині ІІ до севастопольської міськра-
ди, що тоді було виразом сильного сепаратистського руху в Криму. Утім, ініціатива 
провалилася через політичну ситуацію, яка лише після російсько-українського до-
говору про дружбу поступово заспокоїлася. проте 1997 р. архітектор Григорій 
Григор’янц і скульптор Станіслав Чиж представили свою спільну концепцію, за якою 
пам’ятник мав бути зведений пізніше. перед тим, як втілювати проект, після втру-
чання представників української влади в місті ініціатива зі встановлення статуї була 
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п’ять разів обговорена в суді. Зрештою, меморіальний проект був втілений. Спору-
дження почалося ввечері 13 червня 2008 р., і шпигунською операцією на світанку 
15 червня відкриття пам’ятника було здійснено. У присутності близько 200 гостей, 
серед яких були члени міської ради, представники проросійських партій і спілок, 
а також представники російської Держдуми, пам’ятник офіційно був відкритий о 7-й 
год. ранку. Із міркувань безпеки це сталося за дві години до офіційно призначеного 
та зазначеного в оголошеннях часу, і саме відкриття відбулося під охороною російських 
націоналістів і двох проросійських козацьких груп із Сімферополя й Бахчисарая. 
подібне встановлення суперечливого монумента Єкатерині ІІ в Одесі вже призво-
дило до кривавого заворушення. Організація безпеки була також виправдана пізніше.

пам’ятник Єкатерині ІІ (загальна висота — 6 м) зараз дивиться на маленький 
парк на вулиці Леніна в Севастополі з гордовитим і серйозним виразом обличчя. 
До того як Крим був включений до Української РСР, вулиця звалася Єкатеринин-
ською, на честь імператриці, і багато російських активістів тепер виступають за 
повернення назви. Вища за людський зріст, триметрова бронзова скульптура зо-
бражає російську монархиню у церемоніальному парадному одязі. Дві медалі на її 
грудях і дві орденські стрічки, як і намисто та благородна пов’язка на голові замість 
монструозної та маскулінної імперської корони, підкреслюють її офіціозне пред-
ставлення. У правій руці імператриця тримає скіпетр як символ влади, у лівій – 
тримає невеликий сувій. Напис на п’єдесталі зі шліфованого бронзового граніту 
свідчить, що це указ імператриці князю потьомкіну про заснування міста й фор-
теці Севастополь, тобто грамота про заснування міста. Гранітна основа з Токівсько-
го родовища, що підтримує 940-кілограмову бронзову статую, складається з округ-
лого гранітного постаменту, верхня третина якого являє собою шестикутну плиту. 
На центральній частині спереду монумента додана бронзова табличка зі словами 
«Екатерина ІІ, основательница Севастополя». На гранітній плиті ліворуч висічені 
цитати з тексту указу імператриці про заснування міста, керівництво з будівництва 
«великої фортеці Севастополь» з адміралтейством, портом, верф’ю й військовими 
поселеннями. На гранітній плиті праворуч від центрального щита вигравіювано 
мапу Севастопольської бухти та рік заснування міста, 1783.

Кошти на виготовлення й спорудження пам’ятника були надані Севастополь-
ським фондом історії та культури імені Геннадія Черкашина31, а бронзу для статуї 
проспонсорували двоє тодішніх членів правління фонду, меценати Юрій Кравцов і 
Алла Кравцова. Фундація, заснована 1996 р. письменником Геннадієм Черкашиним 
незадовго до його смерті та пізніше названа на чого честь, представляє себе як за-
хисницю і популяризатора російських культурних цінностей у Севастополі. Збере-
ження й розвиток міста як російського є чітким політичним завданням організації. 
промову на відкритті пам’ятника виголосив голова проросійської севастопольської 
міськради та місцевий голова осередку партії регіонів Валерій Саратов, який осо-
бливо скаржився на втручання міського голови та постійного представника прези-
дента Сергія Куніцина та його адміністрації, підпорядкованої Києву. Їхню пропо-
зицію замінити статую імператриці на статую князя потьомкіна, який хоча б почасти 
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мав українське походження, було відкинуто «з міркувань субординації», після чого 
мер виклично заявив, що пам’ятник Єкатерині був встановлений «секретно та по-
крутійському» вночі, як повідомив натовпу Саратов32.

Усі заходи українських націоналістичних груп із запобігання встановленню 
пам’ятника зазнали поразки. після встановлення пам’ятника деякі українці з Севас-
тополя показали свою незадоволеність і гнів щодо проросійських ініціаторів, які, на 
їхню думку, представили історичне минуле однобічно. Невдовзі після відкриття 
пам’ятника насильницьке протистояння розгорнулося між представниками обох 
таборів біля підніжжя монумента. Радикальні українські націоналісти навіть погро-
жували скинути пам’ятник (у їхньому баченні історії) ворогу українського народу, та 
ще і на українській землі. Уночі 27 жовтня 2008 р. невідомі особи вимазали монумент 
фарбами національних українських кольорів — жовтого і синього33. У відповідь про-
російські організації надали охорону для постійного захисту від нападів на пам’ятник 
імператриці — як це ставалося всюди на пострадянському просторі із контроверсій-
ними пам’ятниками, які, однак, переважно були зведені в радянський час34.

Русифікація публічного простору — ексклавізація Криму
У Криму частина української меншини стурбована проблемою територіальної 

цілісності України та переживають ситуацію як «вороже захоплення», оскільки ро-
сійська громада привласнює публічний простір і націоналістичні кола російської 
громади моляться на пам’ятник Єкатерині й захищають його своїми життями. У їхній 
історичній свідомості Севастополь і весь Крим все ще є невід’ємними частинами 
Росії. палкі дебати навколо встановлення пам’ятників у Севастополі, в Україні, та й 
на всьому пострадянському просторі, до певної міри нагадують міжрелігійні супе-
речки різних деномінацій, що пов’язані з кривавою історією. У Криму йдеться не 
тільки про різні бачення історії, але про справжню віру в протилежні секулярні релі-
гії, центри яких у Москві й Києві проголошують взаємні концепції ворогів і закли-
кають до місіонерства. Рон Е. Гасснер стверджує, що сакральні простори, в тому 
числі монументи, можуть стати причиною конфліктів через те, що для прибічників 
певної віри вони є неподільними35. Ця сакралізація Криму в російському дискурсі 
підтримується такими публічними постатями, як-от Юрій Лужков, колишній мер 
Москви, який описує півострів як «російську палестину»36 й тому — як святу, але не 
спасенну російську територію, яка має бути возз’єднана із батьківщиною.

під час зіткнень щодо Севастополя пам’ятник Єкатерині та його символічний 
вплив функціонують як береговий знак, як провідна зоря для російського населен-
ня серед штормів історичного та політичного розвитку з часу падіння СРСР. Укра-
їнська державність у Криму часто сприймається як несправедливість, але статус 
регіону в рамках України був прийнятий загалом російського населення після 
російсько-української Угоди про дружбу 1997 р. після помаранчевої революції та 
повороту Ющенка геть від Москви до Заходу ситуація радикально змінилася. пре-
зидент поставив під сумнів стосунки з РФ, а тому — обопільну згоду щодо Севасто-
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поля, та проводив українську націоналістичну політику історії, що викликало ре-
сентимент із боку громади русофонів в Україні та особливо — більшості населення 
Криму та Севастополя. У цьому контексті пам’ятник заакцентував претензію на 
володіння чорноморським містом і цілим півостровом з боку більшості російського 
населення. Тому спорудження пам’ятника імператриці як символу великої Російської 
імперії послідовно відкидається багатьма українцями; для них це нагадування про 
дні страждань під російським і потім радянським пануванням. Багато етнічних ро-
сіян, однак, бачать місто-герой як таке, що все ще належить Росії. Із цього погляду 
монумент є допоміжним символом, що нагадує їм про велич та єдність Росії у часи, 
які ними сприймаються як тимчасове відділення від материнської країни. Тому 
також ця частина населення виявляє явні прагнення до гегемонії, що була 
невід’ємною частиною російського й радянського імперіалізму. Ця позиція підтри-
мується політичними, грошовими та мас-медійними вливаннями з Москви. На 
президентських виборах 2004 р. в Україні Кремль відкрито підтримував проросій-
ського кандидата Віктора януковича та його «партію регіонів». Нищівна поразка 
Ющенка на президентських виборах 2010 р. допомогла зсередини перемогти част-
ковій проросійській та антизахідній контрреволюції. Таким чином, міжнародна 
орієнтація Ющенка була перекреслена його наступником, а статус Севастополя і 
російського Чорноморського флоту був узаконений згідно з баченням російського 
керівництва. 6 квітня 2010 р., за кілька тижнів після перемоги В. януковича на ви-
борах, він усунув С. Куніцина з посади мера Севастополя та призначив свого одно-
партійця Валерія Саратова37. Зараз навіть обговорюється можливість обирати мера 
Севастополя, що має зменшити вплив Києва на хід подій у Криму та посилити вплив 
Росії. Навіть якщо колись буде сформований прозахідний український уряд, він уже 
не матиме змоги забрати право обирати мера у мешканців Севастополя. Через непро-
зору зміну регіонального виборчого законодавства 2010 р. експерти розходяться в 
думках щодо того, чи вибори мера Севастополя вже закріплені законодавчо, чи ні38.

На відміну від інших пострадянських країн, пам’ять та ідентичність російської 
громади Севастополя та Криму не сфокусовані виключно на історії ХХ ст., на пере-
мозі у Великій Вітчизняній війні та величі імперії. Радянізація Криму була всеосяж-
ною — і досить дивно, що ностальгія російської громади повернулася від радянських 
до імперських часів або принаймні до незвичного сполучення обох. Для росіян 
Криму радянські часи міцно пов’язані з втратою рідної країни та різкою трансфор-
мацією від статусу панівної національності в імперії до статусу меншини в іноземній 
державі. Тому звернення до пам’яті царської Росії обіцяє необтяжливе пригадуван-
ня. А саме до часів імперії та Єкатерини ІІ як до позитивного втілення Великої Ро-
сійської імперії, яка є значно менше дебатована, аніж радянське минуле. Це може 
бути однією з причин звернення спогадів до XVIII і ХІХ ст.; їх легше легітимізувати, 
вони покривають всю історію міста, і це все ще позитивна історія російської величі, 
успіху та панування, прихованих під віддаленою і переважно несуперечливою на-
ліпкою колоніалізму, на відміну від радянських спогадів, як і всюди у постсоціаліс-
тичній свідомості. Ці постколоніальні конотації віддзеркалені в коментарях на 
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підтримку монумента, які описують його зведення як ще одну перемогу над публіч-
ною «шароварщиною» та національним мракобіссям в Україні39. Це відбиває mission 
civilisatrice, яку царська Росія вживала щодо підкореного Криму з XVIII ст. — вклю-
чення регіону в рамки імперії вимагало, згідно з колоніальним імпульсом, упоряд-
кованого та цивілізованого російського втручання та керівництва40. Ця картина все 
ще присутня у сьогоднішньому поширеному сприйнятті домінантності РФ у сто-
сунках з Україною і загалом із пострадянськими сусідами.

Царське минуле, пострадянське українське сьогодення —  
російське майбутнє?

Незважаючи на факт того, що російська пам’ять у Севастополі фокусується радше 
на колоніальній спадщині, все ще є різні прив’язки до радянського минулого; багато 
росіян інтерпретують належність «їхнього російського міста» Севастополя до україн-
ської держави не тільки як помилку радянського минулого, але й як українську оку-
пацію Криму. Тому російський націоналістичний рух «Севастополь — Крим — Росія» 
започаткував ініціативу з відкриття «Музею окупації Криму» у відповідь на відкриття 
музеїв радянської окупації у прибалтиці, Грузії та Києві, які, на думку прибічників 
проекту, є організованим на державному рівні розпалюванням ворожнечі щодо Росії41. 
просто перед відкриттям пам’ятника Єкатерині ІІ голова севастопольської міськради 
Валерій Саратов зауважив, що у Севастополі не буде «війни пам’ятників»42, виразно 
натякаючи на «війну пам’ятників» в Естонії, що кульмінувала 2007 р. у кризі «брон-
зового солдата», коли в Таллінні сталися силові зіткнення між росіянами, естонцями 
й естонською поліцією з причини переміщення радянського воєнного меморіалу43. 
Саратов міг помилятися; ситуація у Севастополі також загострилася відтоді, як мону-
мент було відкрито. Росіяни, чи то з російським, чи з українським громадянством, 
дедалі більше використовували статую як місце пам’яті та постійно приписували йому 
імперіалістичне значення, збираючись біля нього в дні колишніх радянських свят, 
піднімаючи російські й радянські прапори, вдягаючи радянську уніформу та співаю-
чи російських та радянських пісень. Оскільки багато українців вважають свою націю 
«заручницею радянського режиму»44, як і царської, так і сьогоднішньої Росії, це по-
стійне відтворення пам’яті про панування з боку російського та радянського режимів, 
особливо 9 травня (День перемоги) та 4 листопада (День національної єдності в РФ) 
зіпсувало сприйняття монумента багатьма українцями45.

Тому, оскільки більшість росіян та українців мають як спільне лише царське та 
радянське минуле у національному історичному контексті — а саме історії пригно-
блювача та підкореного, героя та злочинця, пана та слуги, — їм важко знайти по-
зитивну спільну пам’ять чи спільну історію для створення життєздатного інклюзив-
ного суспільства та поліетнічного спільного майбутнього. попри важливість кордо-
нів у регіоні, кавказький випадок показує ситуативність, тимчасовість і змінність 
цих кордонів, якщо в цьому зацікавлена відроджувана російська влада. Свавільне 
втручання російської громади через паспортизацію як інструмент інтервенції Росії 
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в Криму може розглядатися в значенні часткової деформації чи принаймні збіль-
шення проникності кордону між РФ та українським півостровом. До того ж форму-
вання та розширення надтериторіальної російської громади і разом з тим розвиток 
російського ексклаву на українській території підтримується як російською грома-
дою Криму, так і націоналістично орієнтованими російськими політиками в Москві. 
Водночас пам’ять у формі неоімперського lieu de mémoire Єкатерини ІІ каталізує 
процес ексклавізації та переокреслення кордонів Криму.

Зростання економічної та культурної інтеграції зробило кордони більш порис-
тими, проте народи та групи все ще схильні та бажають битися за символічні тери-
торії, оскільки вони становлять вирішальний аспект їхніх ідентичностей та відчуття 
належності. Це посилює їхню «уявлену спільноту»46. Севастополь та цілий Крим-
ський півострів можуть вважатися насиченою символами територією для російської 
більшості, що живе в цьому регіоні, який після переокреслення кордонів у радянські 
часи став належати Україні. Значна частина російської еліти та спільноти як у Кри-
му, так і в Росії, все ще вважає Кримський півострів невід’ємною частиною російської 
держави. У той час як пам’ятники легітимують владу еліт, вони можуть також легі-
тимувати саму присутність етнічної групи та громади на певній території. У поді-
лених суспільствах етнічні групи часто висувають претензії на те, що інші групи не 
мають права жити на «їхній» території. пам’ятники, описані в цій статті, надають 
конкретний матеріал щодо того, що кожна група має історичні корені та, відповідно, 
легітимне право жити там, де вона живе, і вважати цю землю власною.

Все це слушно також щодо пам’ятника Єкатерині ІІ у Севастополі. Незважаючи 
на той факт, що Крим належав до УРСР від 1954 р., як і до незалежної України від 
1991 р., статуя Єкатерини була споруджена як маяк і символ влади Росії, і навіть як 
претензія на російську державність у цьому регіоні. Тому вона репрезентує симво-
лічне переокреслення кордонів Криму та підтримує формування фактичного екс-
клаву на українській території, із усіма прихованими в цьому конфліктами щодо 
державності, кордонів, комеморацій і національних ідентичностей. позначення 
російського претендування на формально українську територію цим історичним 
пам’ятником, поза сумнівом, далі посилить розкол між двома антагоністичними 
секулярними релігіями, які, проте, мають якось знайти шлях співіснування у цьому 
українському, російському, європейському та євразійському прикордонні.
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