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АННОТАЦІЯ

Макграт Ч. Головні наративи української політичної культури: від Київської

Русі до війни на Донбасі. – Рукопис.

Дисертація для здобуття наукового ступеня доктора філософії за

спеціальністю 052 – політологія. Київський національний університет імені

Тараса Шевченка, Київ, 2021.

Результати даної дисертації присвячені аналізу основних наративів

української політичної історії. Нинішній конфлікт між Росією та Україною

підкреслює складну історію та розкол між двома країнами. Більше того,

історія завоювання України імперськими сусідами знову вводить історії, які

завжди були частиною українського наративу. Наприкінці Другої світової

війни найбільшою загрозою для США був Радянський Союз, і, таким чином,

більшість академічних досліджень зосереджено на російському та

радянському наративах. Натомість ця стаття зосереджується на українській

перспективі. Розуміння національної ідентичності України потребує вивчення

наративів, які формують сучасну українську національну ідентичність.

Американська національна ідентичність складається із системи оповідань, які

можна назвати «Оповідь про свободу та свободу» або щось в цьому роді. Так

само в Україні є система історій, яку можна підсумувати заголовком, який

представляє ідентичність нації та відрізняє її від інших країн, а саме від Росії.

Перший розділ цієї дисертації під назвою «Головні наративи ранніх

українських політичних діячів в історії» починається з детального опису

джерел, які ми використали для розробки нашої методології розуміння та

аналізу наративів. Розбудовуємо частини наративу, а саме: оповідання,

сюжет, персонаж, архетипи та подорож героя. Крім того, ми пояснюємо наше
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розуміння наративу та визначаємо методологію, яку використовуємо при

аналізі основних подій історії України.

Аналізуючи численні книги та статті з історії України та нинішнього

конфлікту між Україною та Росією, ми виявили, що виникла модель історій –

події, які завжди висвітлювали історики, і ці події неодноразово вписувалися

в виступи, статті та інтерв’ю з Українці про український народ та

геополітичне становище націй. Хоча є багато подій, про які можна сказати,

що підтримують українську національну ідентичність, ми доводимо, що є

події, які необхідно включити, щоб зрозуміти український народ. Подібно до

вивчення американських історичних подій – Бостонська різанина, Аламо,

Перл-Харбор є необхідністю для розуміння американської національної

ідентичності, знайомство з героями Київської Русі, повстанцями Богданом

Хмельницьким, Іваном Мазепою, Тарасом Шевченком та повстаннями часів

Перша світова війна, Друга світова війна, український голод (Голодомор),

Великі чистки, Чорнобиль, Декларація незалежності, Помаранчева революція

та Євромайдан є необхідністю для розуміння української національної

ідентичності.

У розділі 1.1 ми аналізуємо та описуємо генезис України та спільної

історії Росії. Ми розповідаємо про князів-воїнів, які заснували князівства та

створили королівство, відоме як Київська Русь. Оповідання — це історії про

помсту та завоювання. Ми також аналізуємо найважливіші моменти в

оповіданнях, як їх плекають і Україна, і Росія, але викладені дещо інакше.

Визначаємо, що двома найважливішими оповіданнями, які містяться в

головних оповіданнях Київської Русі, є оповідання Володимира Великого та

його сина – Ярослава Мудрого.

У розділі 1.2 ми аналізуємо та описуємо формування української

національної ідентичності з появою козацтва. Оскільки Київська Русь заклала

основу як українського, так і російського народу слов’янського і вікінгського
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королівства, козацький період є унікальним для сучасної української

національної ідентичності, оскільки розповідає про героїчний і незалежний

народ, що жив на кордонах, навчаючись захищати. і врешті-решт сформували

досить великі армії, щоб підняти повстання проти своїх імперських

гнобителів – Польщі, а потім і Росії. Ми бачимо, що визначною розповіддю

XVII століття є головна розповідь Богдана Хмельницького про повстання

вождя проти Польщі в 1654 році та його суперечливий Перяславський договір

з Росією. Ми аналізуємо та пояснюємо, як магазини оформлені українськими

авторами, а не як про них розповідається в російському наративі. Ми також

аналізуємо видатні наративи ХVІІІ століття, що підтримують сучасну

українську національну ідентичність, під назвою «Майстер-наратив Івана

Мазепи» та «Полтавська битва». Ми аналізуємо та пояснюємо, як оповідання

оформлені українськими авторами та контрастно оформлені в російському

наративі.

У розділі 1.3 ми аналізуємо найвидатнішу оповідь ХІХ століття під

назвою «Майстер наратив Тараса Шевченка». Ми вважаємо цей наратив

вершиною національної самосвідомості країни завдяки творчості та історії

особистої жертовності Тараса Шевченка – національного символу України.

Аналізуємо та описуємо його поезію, присвячену людству та тяжкому

становищу українців, підкорених як кріпаки в Російській імперії. Його

центральною темою була їхня забута велич як вольового й незалежного воїна-

козака. Ми знаходимо, що поезія Шевченка мала на меті надихнути українців

на повстання проти своїх гнобителів, і його життя віддзеркалювало це

бажання, оскільки він був заарештований за те, що був частиною таємного

товариства, засуджений на роки каторжних робіт і врешті помер від знущань.

Таким чином, ми описуємо історію з точки зору України, аналізуємо, як про

нього розповідають сьогодні, а також контрнаратив, який використовує Росія.
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У розділі 2 під назвою «Головні наративи ХХ століття» ми аналізуємо

визначні події ХХ століття, які, на нашу думку, є ключовими історіями, що

підтримують українську національну ідентичність. Розділ 2.1 починається з

основної розповіді про українську визвольну війну про активізацію боротьби

за незалежність після десятиліть кріпацтва під Російською імперією під час

Першої світової війни.

У розділі 2.2 ми докладно розповідаємо про головну розповідь про

Голодомор і великі чистки. Ці дві події у формі віктимізації є надзвичайно

емоційними та доповнюють сюжетні форми героя та бунтаря, які містяться в

інших наративах української політичної історії.

У розділі 2.3 ми аналізуємо складний наратив націоналістів, їхній опір

нацистам і совєтам та їхні звірства. Наш аналіз приходить до висновку, що всі

ці історії служать опорними подіями, переказаними, щоб надихнути українців

сьогодні. Розповіді про Першу світову війну розповідають про те, що душа й

самобутність України як козацького народу була дуже живою, оскільки

багато тисяч українців боролися за незалежність проти поляків та росіян. Тоді

як історії про Голодомор і чистки знову ставлять український народ як

жертву злого імперського гнобителя. Ми виявили, що ці історії спираються на

основні наративи, які містяться в першому розділі, і підкріплюються ними.

У розділі 3 під назвою «Головні наративи боротьби України за

незалежність» ми аналізуємо, як викладаються основні події, що привели до

розпаду Радянського Союзу та після нього. У розділі 3.1 під назвою «Основні

розповіді про Чорнобиль і радянське падіння» ми аналізуємо травматичний

Чорнобильський ядерний розпад, як відповідь Москви зображується в

нинішньому українському наративі та російському контр-розповіді. Далі ми

описуємо розпад Радянського Союзу та давно назрілу Декларацію

незалежності України, а потім Помаранчеву революцію для повалення

підтримуваного Росією президента, а потім революцію Євромайдану з тією ж
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метою – повалення підтримуваного Росією президента. Нарешті, ми описуємо

політичну реакцію Росії на анексію Криму та підтримку Москвою повстання

на сході України. Доведено, що ці події розповідаються для того, щоб

навчити, що головна розповідь, яка підтримує українську національну

ідентичність, діє й повсюдно. Розділи 1–3.1 структуровані таким чином, щоб

проаналізувати та описати найважливіші події в історії України, щоб читач

зрозумів, як ці події та те, як вони зображені, підтримують національну

ідентичність України. Найважливіше ми доводимо, що ці основні наративи є

частиною всеосяжної розповіді, яку ми називаємо Головною оповіддю

імперського гнобителя, яка слугує системою історій для підтримки

колективної національної ідентичності та служить закликом згуртування для

боротьби за незалежність. Тому в розділі 3.2 ми пояснюємо та аналізуємо

методи пропаганди, російських контр-наративів та дезінформації, щоб читач,

тобто науковці та особи, які приймають рішення в сфері зовнішньої політики,

могли зрозуміти та деконструювати, як наративи, що стосуються України,

зараз і неодноразово переглядаються та використовуються Російські

пропагандистські програми створюють хибні уявлення про Україну,

виставляють Україну відколою російською територією та розділяють

український народ. Нарешті, у розділі 3.3, оскільки читач повинен мати чітке

уявлення про українську національну ідентичність, ми завершимо аналіз

політичних ризиків, викликів та рекомендацій щодо зовнішньої політики

США щодо України.

Ключові слова: Українська історія, Радянська історія, СРСР,

пропаганда, наративи, головні наративи, дезінформація, Київська Русь,

Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Тарас Шевченко, Українська війна за

незалежність, Українська повстанська армія, Голодомор, російський

імперіалізм, Євромайдан, війна на Донбасі.
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ВСТУП

Актуальність теми. З моменту падіння Київської Русі в 1240 році,

коли Російська імперія набула сили, випереджаючи Польщу, Литву та

Османську імперію під контролем над територією України, домінуючий

наратив і точка зору виходили з Москви. Однак у Києві та околицях також

існувала контрнаратив. Сьогодні цей контрнаратив став основним наративом,

який підтримує національну ідентичність України, тоді як контрнаратив

продовжується з Москви.

Актуальність цього дослідження є очевидною, оскільки Україна

відіграє ключову роль у глобальній політиці, оскільки вона зміщується в бік

тісніших відносин із Заходом, а США після революції Євромайдану, втечі

президента Віктора Януковича до Росії, анексії Криму. , і підтримуване

Росією повстання на Сході України. У відповідь НАТО провела навчання в

Західній Україні, а США забезпечують навчання та обладнання для

українських військових. У той час, коли дезінформація стала

загальноприйнятою, нерозуміння того, чим Україна відрізняється від Росії, її

історії, чому вони конфліктують і чому Захід має підтримувати Україну? Усе

важливі питання, і думками можна легко маніпулювати, зважаючи на брак

знань щодо двох країн. Тому ми вважаємо, що політикам США важливо

краще розуміти Україну, зокрема її національну ідентичність, і те, чим вона

відрізняється від російської національної ідентичності.

У цій дисертації досліджуються основні наративи, які є драйверами

ідентичності України. Ми досліджували події, які зараз існують як головні

наративи та контрнаративи. Події оформляються по-різному залежно від того,

розповідає про них російський чи український історик. Оскільки ця стаття

зосереджена на українській ідентичності, ми розглянули основні події

української історії насамперед з точки зору України та, на другий, з
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російської версії, щоб зрозуміти основний і протилежний наратив.

Наприклад, вивчаються історії про Євромайдан, Чорнобильську катастрофу,

Великий голодомор, героїв, мучеників тощо.

Розуміння основних наративів має важливе значення, оскільки воно

дозволяє розробникам зовнішньої політики США зрозуміти поведінку

культури, інтерпретації подій і передбачити майбутні дії. Розповідь

безпосередньо формує колективну ідентичність, оскільки всі культури та

групи мають спільні основні наративи, які впливають і фільтрують те, як

актори інтерпретують події та впливають на прийняття ними рішень.

Щоб зрозуміти українську національну ідентичність, ми вивчали

українську історію з її відомих істориків, їхні наративи, історичні промови та

повторювані символи, які впливають на те, як актори інтерпретують події.

Історія України складається з історій з явними героями та лиходіями,

які нині впливають на колективну ідентичність. Вони починаються з

Володимира Великого, який, як відомо, об’єднав і християнізував своє

царство. Пізніші історії включають Богдана Хмельницького та Івана Мазепу,

героїв, які очолювали великі повстання за незалежність. Інша історія, чи не

найвидатніша, — про мученика Тараса Шевченка, який присвятив своє

життя, щоб надихнути українців на повстання та боротьбу за свою

незалежність. Ці та багато інших оповідань формують українську головну

розповідь, яка існує сьогодні.

Основні джерела складають роботи вчених-істориків і політологів, а

також експертів з наративів, української, російської та радянської історії,

таких як Михайло Грушевський, Борис Рибаков, Аркадій Жуковський,

Олександр Оглоблин, Орест Субтельний, Сергій Єкельчик, Сергій Плохій,

Ендрю Вілсон, Джордж Г. Грабович, Юрій Бошик, Енн Епплбаум, Анна Рід,

Ніколас Верт, Девід Марплз, Джерард Б. Андерс Рудлінг, Петро Мірчук,

Юрій Тис-Крохмалюк, Генрі Кіссінджер та Збігнєв Бжезінський. Ми також
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використали ряд статей додаткових авторів, які цитуються та розповідаються

в кожному розділі дисертації.

Зв'язок досліджень з науковими програмами, планами, темами.

Наукове дослідження дисертації здійснювалося в рамках кафедри державного

управління філософського факультету Київського національного

університету імені Тараса Шевченка з акцентом на магістерські наративи

української політичної ідентичності.

Цілі дослідження Метою цієї дисертації було проведення наукового

аналізу з метою виявлення та пояснення основних наративів, які підтримують

українську національну ідентичність, а також контрнаративів, які

використовуються внутрішніми та іноземними силами для послаблення та

руйнування української держави. Цілі та завдання такі:

1. Проаналізувати основні наративи Київської Русі, а саме князів-

воїнів, які створили царство, які можна знайти в літературі

Київської Русі та останніх джерелах.

2. Проаналізувати майстерні наративи Богдана Хмельницького та

Івана Мазепи як символів ранніх українських борців за

незалежність.

3. Проаналізувати головні наративи Тараса Шевченка: мученика і

символу української незалежності.

4. Проаналізувати основні наративи Війни за незалежність України.

5. Проаналізувати основні наративи Голодомору та Великих чисток

у 20-х роках th століття.

6. Проаналізувати та пояснити основні наративи націоналістів та

Другої світової війни.

7. Проаналізувати основні наративи Чорнобиля та радянського

падіння.
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8. Проаналізувати та пояснити російські наративи про Україну та те,

як вони використовуються Москвою як пропаганда.

9. Проаналізувати та пояснити політичний ризик, з яким стикається

Україна, включаючи прогнози та рекомендації.

Об'єкт дослідження є цільовою аудиторією для політичних та

історичних наративів. В Україні цю аудиторію складають етнічні українці та

росіяни, населення Східної, Центральної та Західної Європи, а також США та

особи, які приймають рішення у сфері зовнішньої політики у вищезгаданих

регіонах.

Предмет дослідження є основними наративами української політичної

культури та контрнаративами, які використовує російський уряд з

політичною метою послабити підтримку українських наративів і таким чином

послабити незалежність українського уряду від Москви.

Методи дослідження. Ми не прагнемо реконструювати фактичний

переказ минулих подій так, як вони відбулися насправді, а скоріше ця стаття

зосереджена на тому, що є головною оповіддю, а також подібності та

відмінності того, як ці наративи розповідають росіяни та українці

трансісторично.

Наш метод є мультидисциплінарним підходом, який охоплює системні,

структурно-функціональні, порівняльні, конструктивістські та поведінкові

методи. Аналіз наративів із системної точки зору дозволив нам зробити

висновок, як історичні наративи України вписуються в систему підтримки

національної ідентичності України з політичною метою – об’єднання

українського народу, надання йому національної ідентичності, створення

ворога та інформування аудиторії про що він чи вона повинні робити.

Навпаки, контрнаратив, який використовується російським урядом,

використовує ту саму систему, в якій міняються лиходії та герої. Структурно-
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функціональний метод аналізує історію України на цілісному охоплюючому

рівні, тобто як наративи структуровані як система і як наративи

функціонують з певною метою, з повторюваними подіями та формами історії,

що підтримують конкретну мету. Оскільки конструктивізм розглядає роль

особистості та інституції у створенні та підтримці ідентичності та інтересів,

ми використовуємо цю теорію для визначення впливу жорсткої влади на

поточну національну ідентичність України. Нарешті, поведінкова

методологія аналізує, як аудиторія, українець чи росіянин, реагує на

наративи, протилежні наративи, кадрування та архетипи. Крім того, показано,

що члени аудиторії поводяться під час і після значущих подій,

продемонстрованих за допомогою риторики та пропаганди, де їх риторика

демонструє прихильність до рамок наративів і контр-наративів, траєкторії та

цілей наративів, а також вжиття заходів для досягнення мети. мета розповіді.

Схема нашої методології, джерела та визначення докладно описані на

початку першого розділу.

Оригінальність результатів Підтверджується тим фактом, що ця

дисертація є першим науковим дослідженням, яке аналізує всі основні

архетипні події української історії, як вони виявилися трансісторичними, щоб

стати головними наративами, і як вони використовуються як система для

підтримки національної ідентичності з політична мета.

Більше того, ця стаття включає конструктивістську теорію при розгляді

розвитку сучасної національної ідентичності України. Оскільки історія

підкорення України політиці жорсткої сили конкуруючих імперій вплинула

на основні наративи України, а отже, на національну ідентичність України, з

цієї точки зору можна стверджувати, що основні наративи України були б

іншими, якби ці держави діяли по-різному. , а отже, національна ідентичність

України була б іншою. Значення цього полягає у зміні та зміцненні

ідентичності та інтересів між суб’єктами та інституціями, особливо з огляду
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на проблеми, з якими зараз стикається Україна з корумпованими та слабкими

інституціями, що спричиняють негативні стосунки між українськими

громадянами та їхнім урядом. У більш широкому контексті, розуміти вплив

російських дій жорсткої сили необхідно при розгляді вирішення поточного

конфлікту. Більш глибокий розгляд цієї ідеї міститься в третьому розділі

разом із рекомендаціями.

Таким чином, розуміючи події як систему, читач може зрозуміти й

усвідомити, наскільки успішно реалізовуються програми контррозповіді та

дезінформації російського уряду. Ми зробили наступний висновок як

найважливіші основні наративи, необхідні для розуміння сучасної української

національної ідентичності. Ось вони:

· Проаналізовано основні наративи Київської Русі, пов’язані з князями-

воїнами, знайдені в літературі Київської Русі та новітніх джерелах.

Основними наративами Київської Русі є: 1) Володимир Великий, який

об’єднав Київську Русь і християнізував королівство. 2) Ярослав

Мудрий, який розширив Київську Русь, переміг своїх ворогів і

просвітив королівство. Проаналізовано основні наративи раннього

козацтва. Це: 1) Богдан Хмельницький, який очолив повстання за

незалежність. Аналізується також основний наратив Перяславської

угоди, оскільки він контрастно розглядається сучасними російськими та

українськими авторами і залишається джерелом конфлікту. 2) Іван

Мазепа і Полтавська битва аналізувався як наратив як наступний

найвидатніший козацький ватажок, який повстав проти Росії, і

залишається трансісторичним наративом, який контрастує в сучасній

українській та російській політичній культурі.

· Проаналізовано майстерні наративи Тараса Шевченка. Основними

наративами є: 1) Шевченко як національний герой; 2) Шевченко як

народник; 2) Шевченко як народний письменник.
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· Проаналізовано головні наративи української політичної культури ХХ

ст. Ними є: 1) Основні наративи Української Війни за незалежність як

наступного великого повстання проти Росії після Івана Мазепи та

Полтавської битви. 2) Голодомор і радянський державний тероризм як

наратив повторюється, є трансісторичним, і ми проаналізували, як

переказується наратив і як він формує українську національну

ідентичність. 3) Проаналізовано основні наративи націоналістів та

Другої світової війни, щоб зрозуміти точку зору націоналістів як

повстанця, який не лише вчинив непростінні злочини, але й героїчно

воював проти нацистської Німеччини та Радянської Росії.

· Проаналізовано основні наративи боротьби України за незалежність.

Це: 1) Чорнобиль і Радянський падіння. 2) Російські наративи про

Україну. Вони мають однакові наративи, але контрастують, при цьому

головний герой і антагоніст міняються ролями. 3) Проаналізовано

міжнародні наративи про українську політичну культуру. Це країна, яка

знаходиться під великою загрозою розриву через російський вплив,

великою загрозою через внутрішню корупцію, великою загрозою через

відтік мізків і фаталістичним ставленням серед населення, але має

великий потенціал завдяки ресурсам, освіченому та винахідливому

населенню.

Доведено, що це найвизначніші майстер-наративи, які повторюються та

необхідні для розуміння сучасної української національної ідентичності,

складної історії України, джерела конфлікту між Україною та Росією та

відмінності між сучасною українською перспективою та протилежними

наративами, що існують у Росії. .
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Практичне значення результатів полягає в тому, що особи, які

приймають рішення в сфері зовнішньої політики західних країн і країн

НАТО, і особливо Сполучених Штатів, можуть зрозуміти українську

перспективу, виходячи з її історії, і визначити протилежні наративи, які в

основному висуваються з Москви, спрямовані на те, щоб заплутати та невірно

спрямувати міжнародну аудиторію, тим самим послабивши українську

державу. .

Дослідники можуть використовувати структуру дисертації, щоб краще

зрозуміти історичні наративи України, вплив подій, що стосуються України, і

те, як ці розповіді та події створюють виклики для розвитку України, а також

є прикладом сили її народу, його самобутності та боротьби. за незалежність.

В освіті дотримання такої структури допомагає науковцям викладати

історію України, яка правильно сформульована з української точки зору, а

також протилежні наративи та факти, які складають складну й складну

історію України.

Апробація результатів дисертації. Основні теми та результати

дисертації були представлені та обговорені на різноманітних засіданнях на

кафедрах державного управління (спеціальність політології) філософського

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Результати також були представлені на таких конференціях, як: Залишаючи

тоталітаризм позаду: культурні практики в Центральній та Східній Європі

(Київ 2018), Дні науки філософського факультету – 2019 Матеріали

Міжнародної наукової конференції (Київ 2019), Війна як проблема світу:

теорія, практика та культурні контексти. (Зєлона Гора, Польща 2019).

Публікації Результати дослідження викладено у 9 наукових статтях, 5 з

яких опубліковано у фахових українських виданнях, затверджених

Міністерством освіти і науки України, та 1 наукова стаття опублікована
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іноземним виданням. Ще 3 доповіді були представлені на науково-

практичних конференціях.

Структура та значення дисертації. Дисертація складається із вступу,

трьох розділів, висновків до кожної глави та посилання в кінці дисертації.

Всього дисертація має 209 сторінок, основним текстом яких є 189 сторінок.

Наведено 218 посилань.
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РОЗДІЛ 1 ГЛАВНІ РОЗПОВІДІ РАННІХ УКРАЇНСЬКИХ
ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧЕЙ В ІСТОРІЇ

Ми розробили нашу методологію, вивчаючи роботи Аристотеля

(Арістотель, близько 350 р. до н. е./1922 р.), Карла Юнга (Юнг, 1988),

Джозефа Кемпбелла (Кемпбелл, 1949), Х. Портера Еббота (Ебботт, 2002),

Едварда Форстера (Форстер). , 1927), Джеффрі Халверсон, Х. Л. Гудолл-

молодший і Стівен Корман (Халверсон, Гудолл-молодший і Корман, 2011).

Таким чином, наступне послужило нашим критерієм того, як ми

проаналізували вихідні матеріали. Ми почали з питання, що таке основні

наративи, яка мета наративів і як вони оформлені. Хоча ми вивчали

численних письменників, щоб сформулювати нашу методологію, публікація

Халверсона, Гудолла та Кормана заслуговує на подяку за те, що вони

деконструювали основні частини оповіді у найбільш стислий і помітний

спосіб. Ми прийняли наступну модель запитання як частину нашої

методології.

• Що таке історії та як вони систематично пов’язані?

• З яких оповідань складається розповідь?

• Як вони співвідносяться один з одним, щоб створити узгодженість?

• Що таке архетипи та як вони пов'язані один з одним?

• Яка траєкторія форми оповідання?

• До яких побажань аудиторії звертається розповідь?

• Який кінцевий стан передає розповідь про задоволення бажання?

• Який шлях розповіді веде від бажання до задоволення?

• Як наративи використовують мовці для створення ідеологічних

уподобань

щодо курсів дій та очікувань щодо того, що потрібно зробити?

• Які є докази того, що розповідь глибоко вкорінена в культурі?

(Halverson et al., 2011, p26)
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Визначення наративів. Оповідь — це уявлення про подію або набір

подій таким чином, щоб досягти наміченої мети, яку досягає передбачуваний

член аудиторії. Мерріам-Вебстер визначає наратив як «щось, про що

розповідається: історія, розповідь». Наприклад, «Він пише детальну

розповідь про своє життя на острові». Крім того, розповісти щось означає

«розповісти (історію) детально (Narrative, 2017) . Більш детальне визначення

наративу дає Оксфордський словник.

усний або письмовий опис пов'язаних подій; Історія. Наприклад,

захоплююча розповідь. Або оповідана частина літературного твору, на

відміну від діалогу; практика або мистецтво розповідати історії;

представлення конкретної ситуації або процесу таким чином, щоб

відображати або відповідати загальному набору цілей або

цінностей.(English Oxford Living Dictionaries, 2017)

За Аристотелем, шість елементів трагедії — це сюжет, характер, дикція,

думка, видовище і пісня, причому сюжет є найважливішим. Хоча характер

важливий. це сюжет, або сукупність інцидентів в цілому, що має пріоритет.

Більше того, сюжет як «ціле» повинен мати «початок, середину і кінець»

(Аристотель, близько 350 р. до н. е., VII). Порівнюючи сюжет і характер,

Аристотель використовує картину як метафору: «Подібний факт

спостерігається на картині . Найкрасивіші кольори, покладені плутано, не

принесуть такого задоволення, як крейдовий контур портрета». (Аристотель,

близько 350 р. до н. е., VI) Крім того, сюжет вимагає «причинності», тобто,

події впливають на наступні події.

Щоб розглянути далі, сюжет і історія, хоча часто використовуються як

взаємозамінні, відрізняються. Едвард Форстер стверджує:
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Ми визначили історію як розповідь про події, розташовані в їх часовій

послідовності. Сюжет – це також розповідь про події, акцент робиться

на причинно-наслідкових зв’язках. «Король помер, а потім померла

королева», — така історія. «Король помер, а потім померла королева

від горя» — це сюжет. Часова послідовність збережена, але відчуття

причинності затьмарює її (Forster, 1927, p.130).

Знову ж таки, причинно-наслідковий зв’язок події є очевидною, що

буде особливо важливим при аналізі наративів і того, як вони

використовуються в політиці, наприклад, звинувачувати конкуруючу групу

або націю. Тому, коли ми використовуємо слово історія в цьому дослідженні,

це вимагає розуміння того, що причинно-наслідковий зв’язок, тобто те, як

історія розповідається, визначає її ефективність для цільової аудиторії. Щоб

пояснити далі, ефективні історії повинні мати визнану форму історії, як-от

подорож героя. У цих історіях є визнані персонажі, яких психолог Карл Юнг

придумав як архетипи. Вони є «оригінальним зразком чи моделлю,

уявленнями чи копіями якої є всі речі одного типу». Словник Merriam-

WebsterQuery

Визначаючи архетипи, Юнг стверджує, що ми, здається, розпізнаємо

архетипи на глибокому рівні нашої свідомості (Yung, 1988, p. 78). Він

стверджує, що «архетипи створюють міфи, релігії та філософії, які впливають

і характеризують цілі нації та епохи історії» (Юнг, 1988, с. 79).

Ми багато в чому завдячуємо нашим розумінням архетипів та форм

історії Джозефу Кемпбеллу, який багато писав про те, що він назвав подорожі

героя – загальну історію персонажа (героя), який реагує на різні події (етапи

подорожі) та взаємодіє з визнаними архетипами, такими як як лиходій,

зрадник, наставник тощо. (Кемпбелл, 1949) Одним із найкращих сучасних
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прикладів історії подорожі героя є «Зоряні війни» Джорджа Лукаса, який був

обізнаний у вченнях Кемпбелла. Розглянемо архетип героя Люка Скайуокера,

лиходія Дарта Вейдера та Йоду – наставника чи мудрого. Інший приклад —

історія Конана-варвара, яку грає Арнольд Шварценеггер, трагічна подія

відбувається з головним героєм, коли батьків Конана вбиває злий

полководець. Конан розкриває свою моральну цінність, вирішуючи

помститися за свою сім'ю і таким чином починаючи подорож свого героя.

Фільм «Хоробре серце» з Мелом Гібсоном у головній ролі також починається

з трагічної події, коли його дружину вбивають британські солдати-окупанти,

які представляють імперського гнобителя.

Зважаючи на сюжет, архетипи та подорож героя, ми визначаємо

наратив і основну розповідь. «...розповідь — це репрезентація подій, що

складається з історії та наративного дискурсу, історія — це подія або

послідовність подій (дія), а наративний дискурс — це ці події, як вони

представлені».(Abbott, 2002, p. 16)

Іншими словами, те, як події «представлені» або оформлені, формує

наратив. Наприклад, історичні постаті Гітлера, Сталіна і Мао зазвичай

представляють як жорстоких і злих, що відповідають архетипу тирана, тоді як

Джордж Вашингтон, Франклін Д. Рузвельт і Джон Ф. Кеннеді зазвичай

представлені як героїчні архетипи – принаймні в американській версії

розповідь. Врахуйте, що «всі архетипи пов’язані з формами історії, але не всі

персонажі в оповіданнях обов’язково є архетипами».(Halverson, Goodall Jr., &

Corman, 2011, p. 21)

Більше того, розповідь покликана навчити цільову аудиторію

правильного від неправильного і таким чином мотивувати члена аудиторії до

дії, починаючи з думки, думки, рішення, виступу тощо, які підтримують

розповідь. Х. Портер Еббот пише: «Майже в кожному з цих наративів

центральну фігуру розриває моральна дилема, і в міру того, як розповідь
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продовжується, вона тягнеться вперед і назад між конкуруючими моральними

вимогами» (Abbott, 2002, p. 175) . Аналогічно, у дослідженні Халверсона

стверджується: «Наративи не тільки з’єднуються разом і надають сенс світу.

... вони також створюють очікування щодо того, що, ймовірно, станеться і що

очікується, що аудиторія зробить щодо цього» (Halverson, Goodall Jr., &

Corman, 2011, p. 25) .

Кожна хороша історія містить конфлікт. Чи то історія помсти, де

головний герой має перемогти лиходія, який завдав шкоди його родині, чи

романтична комедія, де чоловік має перемогти іншого чоловіка,

зацікавленого в жінці, яку він любить, чи подолання власної невпевненості в

собі та низки подій, які кинути виклик його здатності завоювати дівчину. Як

було сказано раніше, сюжет має початок, середину і кінець, а в оповіді кінець

може бути просто бажаним фіналом. Якщо кінець не досягнутий, тоді в

наративі є очікування, яке глядач повинен зрозуміти та підтримати. Абат

стверджує,

Тому закриття найкраще розуміти як те, що ми шукаємо в оповіді,

бажання, яке автори розуміють і часто витрачають значне мистецтво,

щоб задовольнити або зруйнувати. Якщо мета полягає в тому, щоб

задовольнити це бажання, що часто буває, його не можна задовольнити

занадто швидко, тому що, здається, ми також отримуємо задоволення

від перебування в стані дисбалансу або напруги, що передує закриттю.

Насправді, наратив майже скрізь позначений його незавершеністю. Цей

недолік, який зазвичай називають напругою, є однією з двох речей, які

понад усе надають оповіді життя. (Abbott, 2002, p. 53)

Ми вважаємо, що в ефективних наративах бажаного кінця не досягнуто

– інакше наратив слід замінити. Наприклад, холодна війна кинула дві



23

наддержави одна проти одної з конкуруючими наративами. Після розпаду

Радянського Союзу наратив втратив свою актуальність, його замінили новим

лиходієм в Аль-Каїді, а тепер його замінили зростаючий Китай і загроза Росії.

Ефективні наративи містять розпізнані та повторювані форми історії.

Форми оповідання — це стандартні шаблони, на яких можуть

ґрунтуватися історії, що визначають типових персонажів, їх дії та

послідовність подій в історії. Наприклад, історія «клаптя до багатства»

включає головного героя, який йде від бідності до процвітання, лише

щоб зазнати невдачі від рук антагоніста, яку потрібно подолати, щоб

відновити свій успіх. (Halverson, Goodall Jr., & Corman, 2011, p. 20) .

Однією з важливих рис, що робить наратив головною оповіддю, є його

здатність існувати протягом усього часу. Тобто наратив, який зберігає свою

актуальність протягом поколінь і містить «форми історії» з політичною чи

ідеологічною метою. Халверсон пише,

«Оповідь — це цілісна система оповідань, які мають спільне риторичне

бажання вирішити конфлікт шляхом встановлення очікувань аудиторії

відповідно до відомих траєкторій її літературної та риторичної форми.

Головний наратив — це трансісторична розповідь, яка глибоко

вкорінена в певній культурі». (Halverson, Goodall Jr., & Corman, 2011, p.

24) .

Таким чином, наративи встановлюють основу для того, як люди

розповідають та інтерпретують минулі події таким чином, що вказує на

досягнення бажаної політичної чи ідеологічної мети. Зовсім нещодавно

Талібан довів свою перевагу над афганським урядом, і десятиліття стійкості



24

демонструють ефективність їх головних наративів, їхньої системи історій та

вербування. Те ж саме можна сказати і про американську «Головну розповідь

про свободу та свободу», яку підкріплюють такі історії, як Бостонська

різанина, Декларація незалежності, Битва при Аламо, Напад на Перл-Харбор,

11 вересня тощо. Таким чином, можна побачити Америку, її військові дії та

війну в ім’я свободи є невід’ємною частиною американської ідентичності.

Пам’ятаючи про нашу методологію – як ми визначали наративи, їх цілі

та як вони використовуються, ми звели основні події, які формують

українську національну ідентичність, самі наративи, у групу подій, які

підтримують те, що ми називаємо Імперським Володарем Гнобителя.

Розповідь (див. малюнок 1). Починаючи з Київської Русі до революції

Євромайдану та війни на Донбасі – на ілюстрації нижче показано назви події

разом із формою сюжету та архетипами, вміщеними в наративах. Коли ви

читаєте оповідні події в розділах перший, другий і третій, пам’ятайте про

форму оповідання, а також про архетипи, точніше, як зображені персонажі –

герой, лиходій, зрадник тощо.

Рисунок 1

Narrative
• Kyivan Rus
• Bogdan Khmelnytsky
• Ivan Mazepa
• Taras Shevchenko
• War of Independence 1917
• Holodomor/Great Terror
• UPA
• Chernobyl
• Independence 1991
• Orange Revolution
• Euromaidan/Donbass

Story Form
Champion/ Revenge
Revolution
Revolution
Deliverance
Revolution
Victimization
Revolution
Victim
Revolution
Revolution
Revolution/Invader

Imperial Oppressor Master Narrative

Archetypes
Hero, Villain, Traitor
Hero Martyr, Imperialist, Traitor
Hero Martyr, Tyrant, Traitor
Savior, Tyrant, Traitor
Hero, Imperialist, Traitor
Victim, Tyrant
Anti-hero, Tyrant, Traitor
Victim, Tyrant
Hero, Villain
Hero, Villain, Traitor
Hero, Villain, Traitor

Adapted from Master Narratives of lslamist Extremism. Jeffry R.
Halverson, H. L. Goodall Jr., and Steven R. Corman,

2011.
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1.1. Основні оповідання Київської Русі

Для розуміння двох найвидатніших діячів Київської Русі Володимира

Великого та Ярослава Мудрого, ми вважаємо важливим зрозуміти історію,

що передувала утворенням королівства. Ми хотіли б описати ранній період

Русі та проаналізувати, як оформлені наративи в Україні та в Росії. Головну

розповідь можна описати таким чином. Київська Русь була царством, що

існувало між 9 ст th і 13 th століть. Він охоплював територію від Балтійського

до Чорного моря. Засновники Київської Русі були з династії Рюриковичів, які

склали генезис не лише України, а й Білорусі та Росії. Оскільки Російська

імперія та Радянський Союз стали домінувати в регіоні, історіографія

переважно розповідалася з русофільської точки зору. Цей розділ присвячений

українській перспективі, розповідаючи історію засновників, героїв та події

Київської Русі. Спочатку про варягів, які сформували ранню структуру, що

несли правопорядок в Україні, а потім про героїв Володимира Великого та

Ярослава Мудрого, архетипних постатів, які глибоко ввійшли в українську та

російську колективну пам’ять. Цей період разом із козацьким періодом,

представленим далі в цьому розділі, є тлом розбіжностей між Україною та

Росією та чому їхні наративи відрізняються. Для історіографії

використовуються різні джерела, зокрема видатні історики Михайло

Грушевський (Грушевський, 1970), Борис Рибаков (Рибаков, 1989), Аркадій

Жуковський (Жуковський, 2018), Орест Субтельний (Субтельний, 2009) та

Сергій Плохий1052. Більше того, за українським наративом послідуватиме

аналіз російського контрнаративу, тобто того, як наративи рефреймуються.

Ближче до кінця 8 th століття вікінги почали завойовувати землі,

віддалені від Скандинавії. Сергій Плохій стверджує, що в 793 році вони

«напали і пограбували християнський монастир на острові Ліндісфарн біля

англійського узбережжя».(Plokhy S. , 2015, p. 23) У 9 th століття вікінги

завоювали різні землі, такі як узбережжя Англії та Франції, наприклад,
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Нормандія. У 860 році вікінги напали на столицю Візантійської імперії.

Зіткнувшись з запеклим опором, вікінги були змушені припинити атаку і

відступити, грабуючи менші міста, коли вони залишали. Вікінги були відомі

візантійцям як Русь. Ймовірно, слово походить від «Routsi», що в перекладі зі

шведської означає «чоловіки, які веслують». Спочатку вікінги прийшли до

Східної Європи як торговці і змішалися з іншими племенами регіону, що

складалися зі слов'янських і тюркських племен. Згодом терміни Русь і

Слов’яни стануть взаємозамінними між 10 th і 11 th століть(Plokhy S. , 2015, pp.

24-32) .

Згідно з Початковим літописом, основним джерелом початків Київської

Русі, вождь варяг на ім’я Рюрик був запрошений правити Новгородом, щоб

навести порядок серед різних племен. Рюрик зрештою послав свого сина

Олега захопити Київ. У 882 році він убив двох варягів на ім’я Аскольда і

Діра, обидва з яких раніше захопили Київ, встановивши правління династії

Рюриковичів. Близькість України до Дніпра та Чорного моря забезпечувала

багатий торговий шлях. У 950 р. візантійський імператор Костянтин VII

Порфірогенет писав, що товар походить від слов'янських племен, але він

контролювався варягами. Крім того, він писав, що слов'янські племена

платили данину рус.(Plokhy S. , 2015, p. 26) .

У 912 р. заступив син Олега Ігор. Значну частину свого правління Ігор

займався повстаннями древлян та уличів. Він зміг придушити повстання і

досягти мирного врегулювання, що вимагає від племен відновити сплату

данини. У 941 р. між Ігорем та Візантією спалахнув конфлікт, у якому Ігор зі

своїм флотом напав на Константинополь. Його флот був рішуче розбитий, і в

944 році Ігор підписав невигідний договір з візантійцями. Потім він повів

своїх воїнів на схід, відпливаючи Волгою і грабуючи мусульманські міста на

Каспійському морі, потім повернувся до Києва зі скарбом.(Subtelny, 2009, p.

28). У 945 році князь Мал, вождь древлян, все ще незадоволений
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необхідністю платити данину, убив Ігоря під час одного зі своїх зборів. Тоді

князь Мал запропонував одружитися з вдовою Ігоря Ольгою. Як повідомляє

«Початковий літопис», Ольга погодилася зустрітися з князем, щоб заманити

його до Києва. Потім вона вбила принца Мала і багатьох його солдатів і

чиновників, помстившись за вбивство свого чоловіка(Plokhy S. , 2015, p. 27) .

У «Літописі» княгиня Ольга зображена як «прекрасна, енергійна, хитра, а

насамперед мудра». Її правління було досить мирним, оскільки вона

реформувала систему данини, «встановивши чітко розмежовані території, з

яких через регулярні проміжки часу повинні були збиратись певні суми

данини».(Subtelny, 2009, p. 29) Вона також здійснила численні поїздки по

своєму королівству та закордонні подорожі до Константинополя. Крім того,

принцеса приватно навернулася в християнство в 955 році, але вона вирішила

не вимагати навернення від своїх підданих. Можливо, вона зробила це, щоб

зберегти свою націю незалежною від Візантійської імперії, оскільки це дало б

Константинополю більший вплив на її народ.

На початку 60-х рр. до влади прийшов син Ольги Святолсав. Серед

полководців вікінгів Святослав мав репутацію воїна, «використовуючи своє

сідло як подушку в поході»(Plokhy S. , 2015, p. 28) . Під час свого короткого

правління він переміг хозарів, тюркське плем’я, і таким чином взяв під

контроль усі решта слов’янських племен, зробивши Київ верховним у регіоні.

Тоді Святослав отримав контроль над Балканами від імені візантійців,

розгромивши армію балканських булгар. Візантійці та Святослав ворогували,

хто буде контролювати Балкани, і тому візантійці заплатили печенігам,

кочовому племені, за напад на Київ. Повернувшись до Києва, щоб захистити

його від печенігів, Святослав повернувся до Болгарії, а потім напав на

візантійське місто Адріанополь. Візантійський імператор Іоанн Цимісх і

Святослав встановили умови миру, за яких він відмовиться від претензій на

Крим і отримає безпечний шлях додому. На шляху до Києва у 972 році
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Святослав і його військо зазнали нападу печенігів біля дніпровських порогів,

уразливої частини шляху, де його воїни висаджували свої човни і несли їх

уздовж берега річки. Під час засідки Святослава було вбито, а печенізький

вождь (хан) згодом використав череп Святослава для виготовлення

чаші.(Subtelny, 2009, p. 31) .

У 969 р. Святослав коронував новгородським князем свого ледь

підліткового сина Володимира. Через вік правив під керівництвом свого

дядька Добрині. Після смерті Святослава його син Ярополк І вирішив, що

хоче собі Київську Русь, і вбив свого брата Олега, ставши князем Київським.

Далі він силою відібрав землі у древлян, а потім напав на брата в Новгороді,

змусивши Володимира тікати до Скандинавії. Володимир повернувся на Русь

у 980 році з військом варягів. Спочатку він усунув намісників Ярополка в

Новгороді, а потім захопив Полацьк, місто на території сучасної Білорусі. Під

час битви загинув міський князь Рогволод. Далі Володимир взяв у дружини

дочку Рогволода і завоював Київ, убивши Ярополка. На наступне десятиліття

Володимир об’єднав східнослов’янські племена. Він також воював і переміг

ряд інших племен у регіоні, таких як хозари та волзькі булгари, які

забезпечували його східний кордон. Нарешті, Володимир забудував свій

кордон на півдні для оборони від племен Чорних Клобуків і Печенігів. З

розширенням Київської Русі Володимир помістив своїх одинадцять синів

князями в різні міста Київської Русі, розташованих на території сучасних

України, Білорусі та Росії.(Economist, 2014) . За словами Жуковського,

Володимир пояснював свій успіх над братом Яраполком «підтримкою, яку

отримав від язичницьких сил, і встановив на пагорбі, що над своїм палацом у

Києві, ідолів божеств Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Симарла та

Мокоша». (Zhukovsky, 2018)

Імператор Візантійської імперії Василій II попросив Володимира

допомогти перемогти Барду Фоку, візантійського полководця, який очолював
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повстання проти імператора. Натомість Василь запропонував руку своїй

сестрі Анні. Однак після розгрому повстання імператор Василь не зміг надати

свою сестру нареченою. Тому в 989 р. Володимир напав на візантійський

Крим, захопивши місто Херсонес. У результаті імператор Василь погодився

прислати сестру за умови прийняття Володимиром християнства, що він із

задоволенням зробив. Після свого навернення Володимир наказав навернути

решту Київської Русі. Деякі письменники припускають, що Володимир уже

вирішив, що монотеїстична релігія є кращою, щоб посилити свою владу над

Київською Руссю, як це вже було для Європи. Крім того, він прийняв

християнське ім’я Василь, відоме українською як Василь, і почав жертвувати

на церкву десять відсотків своїх доходів. А одружившись з Анною,

Володимир подарував Київській Русі престиж бути частиною імператорської

родини Візантії. Крім того, прийняття християнства ще більше зміцнило його

відносини з Візантійською імперією, яка посилала своє духовенство для

розвитку церков у королівстві разом із мистецтвом, освітою, літературою та

шкільною системою. Незадовго до смерті в 1015 р. Володимиру кинули

виклик його сини Святополк, князь турівський і Ярослав, новгородський

князь. Володимир переміг Святополка, але загинув під час підготовки походу

на Ярослава(Zhukovsky, 2018) .

З багатьох звершень у своєму житті Володимир найбільше запам’ятався

тим, що він переміг свого брата Ярополка, об’єднав і розширив Київську

Русь, утвердив християнство як державний устрій разом із розвитком освіти

для своїх підданих, отримавши ім’я, за яке він був. згадав – Володимир

Великий.

У молодості Ярослава відправили на північ і його батько зробив

новгородським князем. Перед смертю Володимир обрав на київський престол

свого сина Бориса, що викликало невдоволення братів, зокрема Ярослава.

Після смерті Володимира Святополк, який мав військову підтримку з боку
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свого тестя Болеслава I Хороброго, польського князя і згодом короля Польщі,

вирішив зайняти київський престол собі. Святополк напав на Київ і вбив

своїх молодших братів Бориса, Святослава і Гліба. Через свою популярність

згодом вони були визнані святими православної церкви(Subtelny, Ukraine: A

History, 2009, p. 34) . Тоді Ярослав взявся зібрати велике військо варягів і

вступив у війну зі Святополком. Ярослав розбив військо Святополка, яке

складалося з печенігів, у битві під Любечем 1016 р. і здобув Київ. Святополк

втік до Польщі і за підтримки польського війська від тестя в 1018 р. напав на

Київ, змусивши Ярослава відступити з міста. Пізніше того ж року Ярослав

повернув Київ, вигнавши брата з міста. У 1019 р. вони вели останню битву на

річці Альта, де Ярослав рішуче переміг Святополка та його печенігських

союзників. Невдовзі після битви Святополк загинув, тікаючи десь на захід

України(Zhukovsky, 2018) .

Розгромивши Святополка, Ярослав дав Київ, проте він не зміг повністю

перемогти свого брата Мистислава. Фактично військо Ярослава було розбито

в 1024 році Мистиславом у битві під Черніговом. Таким чином, обидва брати

дійшли згоди й розділили Київську Русь між ними. Перед смертю

Мистислава обидва брати вели похід, щоб закріпити ще більше землі для

свого королівства. У 1029 р. вони розгромили два племена ясів і касогів, що

поширили Київську Русь до Кавказьких гір. У 1030 році вони завоювали

нинішній Тарту, Естонія. Далі вони ведуть похід на відвоювання Червенських

міст у Болеслава І Хороброго та захоплення південно-західної Польщі,

заснувавши польське місто Ярослав.(Zhukovsky, 2018) .

Ярославу приписують реалізацію грандіозних проектів, таких як

будівництво Золотих воріт Києва, великого укріплення, яке служило

офіційним входом до київської цитаделі і було створено за зразком Золотих

воріт у Константинополі. Ще одним важливим проектом було будівництво

Софійського собору, чи не найвражаючої пам’ятки Києва. Софійський собор



31

Ярослава був заснований на базі собору Святої Софії в Константинополі, що

в перекладі означає «Премудрость». Правління Ярослава заклало основу для

письменності в королівстві, оскільки він привіз книжників з-за кордону для

перекладу грецького тексту на церковнослов’янську мову. Церква була

основним засобом письменності, а за життя Ярослав збудував понад

чотириста церков. Крім того, він систематизував правовий кодекс землі ім

Руська Правда , а саме Руська юстиція. Наприклад, до «Руської правди»

«кровна помста» була юридичною практикою. Таким чином, такі ситуації

були замінені грошовими виплатами за злочини. Встановивши юридичний

кодекс, він покращив порядок і контроль над своїм королівством, отримавши

ім’я Ярослав Мудрий. Щоб підняти статус королівства у зовнішніх справах,

Ярослав одружився на шведській принцесі і дав трьох своїх синів заміж за

європейських принцес, а трьох дочок — заміж за королів Франції, Норвегії та

Угорщини. Тому його також називають «тестю Європи»(Subtelny, 2009, p. 35)

Правління Ярослава ознаменувало розквіт Київської Русі. Царство, яке

проіснувало понад два століття до вторгнення монголів у 1237 році. Як і

багато великих королівств, його знищення було б через міжусобиці. Перед

смертю Ярослава в 1054 р. він запровадив систему старшин для правління

своїм королівством, за якою старший син правив у Києві, а інші княгині мали

бути підпорядкованими. Так, старший син Ізяслав отримав Київ, а решта його

синів отримали інші області. Щоразу, коли київський князь помирав, його

наступником мав стати наступний старший. Однак у наступні десятиліття

королівство стало більш децентралізованим, і нові правителі Києва часто

захоплювали престол силою. Плохій пише, що між 1132 і 1169 роками в Києві

змінювали один одного вісімнадцять правителів.(Plokhy S. , 2015, p. 44) . Як

наслідок, у королівстві відбувалося б постійне ослаблення, що в кінцевому

підсумку призвело до його нездатності захищатися після того, як монголи

розпочали їхнє захоплення, завершивши правління Київської Русі в 1240 році.
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Окрім того, що Київська Русь є генезою української історії, вона також

сприймається Росією, оскільки початкові правителі Москви аж до царя

Федора I (1557 – 1598) були нащадками тієї ж правлячої династії Київської

Русі – династії Рюриковичів.

Київський князь Юрій Долгорукий (правив у 1149-1151, 1155-1157)

заснував Москву в 1147 році як місце зустрічі зі своїм двоюрідним братом

Святославом Ольговичем (князем Чернігівський). Юрій наказав укріпити

місто в 1156 р., але Москва не стала видатним містом до кінця 14 ст. th

століття. Оскільки зародження Сполучених Штатів почалося у Великій

Британії, у Києві почалася генеза Москви та Росії. У той час як Київська Русь

слабшала протягом десятиліть після смерті Ярослава Мудрого в 1054 році,

Володимир-Суздальське князівство стало наступником Київської Русі

наприкінці 12 ст. th століття. Після монгольської навали володимирський

князь, який правив Володимиром-Суздальським, мав бути призначений ханом

монголів. Згодом монголи стали відомі як Золота Орда, яка правила регіоном

більше двох століть.

До кінця 15 ст th століття Золота Орда ослабла, і Москва виросла у

найвизначніше місто Володимиро-Суздаль, затьмаривши місто Володимир. А

до 1480 року московський Іван Великий розгромив те, що залишилося від

Золотої Орди. Наближається останнє десятиліття 14 ст th століття Україна

опинилася під контролем Польщі та Литви(Plokhy S. , 2015, p. 63) . У 1569

році обидва королівства об’єдналися у Річ Посполиту. Він проіснував до 1795

року, коли його розбили Російська та Австрійська імперії(B. Kravtsiv, 1993) .

Таким чином, і Україна, і Росія обіймають Київську Русь, і слід мати на

увазі вихідну точку для обох народів, аналізуючи пізніші переломні події,

такі як козацькі повстання Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. Цікавою

відмінністю є те, як російські та радянські історики бачать засновників

Київської Русі, оскільки багато російських істориків відкидають твердження,
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що зачинателями Київської Русі були варяги. У той час як більшість істориків

з України та Заходу визнають, що династія правителів Рюриковичів була

вікінгами, як написано в «Початковому літописі», багато радянських

письменників, наприклад Борис Рибаков, критикували віру в те, що варяги

завоювали та заснували Київську Русь. Він стверджує, що для морської нації

було б нереально завоювати Київ так далеко вглиб країни без елементу

несподіванки, який був ключовим фактором у їхніх набігах на інші

народи.(Rybakov, 1989, pp. 13-14). Скоріше, вони були найманими

найманцями і в 10-11 століттях служили князям Київської Русі, часто

використовувалися для скоєння «найпідліших вбивств».(Rybakov, 1989, p.

15). Далі він каже: «Якщо варягів визнають засновниками держави для

слов’ян, які «живуть як звірі», то було б надзвичайно важко пояснити, чому

державною мовою Русі була російська, а не шведська». (Rybakov, 1989, p. 15)

Хоча данину варягам сплачували аж до смерті Яролсава Мудрого в

1054 році нашої ери, Рибаков стверджує, що це повинно було уникнути

набігів, що не означає, що слов’яни були підпорядковані варягам. Швидше,

це показує, що слов'яни були більш розвиненими, оскільки громадянська

структура вже була на місці для збору таких великих сум, а історично група,

яка примусово збирала данину, часто була примітивнішою, ніж група, яка

сплачувала данину.(Rybakov, 1989, p. 58) .

У той час як Рибаков був непохитний, що київські князі були

слов’янськими і їм служили варяги, деякі історики, як-от Михайло

Грушевський, дотримуються нейтральної точки зору, відмінної від більшості

українських письменників. Він стверджує, що ми просто не знаємо

достеменно, чи були засновники Київської Русі варягами, припускаючи, що їх

імена, ймовірно, взяті з назв київських сіл.(Hrushevsky, 1970, p. 39) .

Грушевський зауважує, що «оскільки ми не можемо повністю прийняти

розповіді київського літописця і не маємо інших записів, рання історія
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України залишається неясною».(Hrushevsky, 1970, p. 42) Він описує життя

ранньої доби України як землі-купця-воїна. «Воїн — купець, а купець —

воїн».(Hrushevsky, 1970, p. 43) Він бачить у вікінгах не правлячий клас, а

найманих найманців, які служать правителям України. «До смерті князя

Ярослава в ХІ столітті ми знаходимо скандинавів на службі в українських

правителів». Він також додає, що оскільки вони були хоробрими та

надійними солдатами, які не були прив’язаними до країни, їх можна було

використовувати як для внутрішніх, так і для зовнішніх військових

дій.(Hrushevsky, 1970, p. 44) . Грушевський також висуває гіпотезу, що

оскільки велика частина демографічного населення складалася зі скандинавів,

то королівство вважалося скандинавським. Таким чином, віра в те, що

Київську Русь заснували варяги і на ній спочатку правили, могла бути

вигадкою.

Оповідання розповідають про вождя варягів Рюрика, якого запрошують

до Новгорода, щоб заснувати царство та навести порядок серед племен. Син

Рюрика князь Олег захоплює Київ, заснувавши династію Рюриковичів. Син

Олега Ігор став наступником свого батька на посаді київського князя, але був

убитий під час збору данини з древлянського князя Мала. В результаті Ольга

використовує хитрість, щоб помститися чоловікові. Її син Святослав показав

себе великим воїном і ватажком, але врешті-решт також був убитий від

печенігської засідки. На цьому тлі розповіді про Володимира, сина

Святослава.

Володимир — лише підліток, якого наставляє дядько, коли він отримує

заклик до дії. Після несподіваної смерті батька його брат Ярополк вбиває

свого іншого брата Олега, щоб зайняти київський престол. Тоді Ярополк

нападає на місто Новгород. Оскільки Володимир не готовий до цього

виклику, він відступає до Скандинавії, щоб підготувати себе та армію

вікінгів. Через кілька років він вирішує, що готовий, і починає своє подорож
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героя проти Ярополка, який представляє архетип лиходія. Як і незліченні

історії, помста завжди була сильною і прийнятною мотивацією для глядачів.

Навіть останнім часом варто лише подивитися на атмосферу США відразу

після терактів 11 вересня 2003 року. Це був рідкісний голос, який закликав до

стриманості, а не до помсти проти Аль-Каїди. Бажання до помста

неодноразово розповідається в оповіданнях Київської Русі, наприклад, як

Ольга мстилася за вбивство свого чоловіка Ігоря в 945 році від рук

древлянського князя Мала. Пізніше син Ольги, князь Святослав, був би

вбитий печенігами, визначивши печенігів як ворога, з яким ще треба було

боротися, тобто бажанням майбутнього дійства. Історія помсти розгортається

так, як Володимир мстить Ярополку за вбивство свого брата Олега – убив

його і зайняв місце київського князя, а Ярослав Мудрий мстить за смерть

своїх братів Бориса, Святослава та Гліба, перемігши злого брата. Святополк.

Розповідь Володимира йде такою траєкторією: йому постає конфлікт.

По-перше, Володимир був коронований батьком у князя Новгорода, але після

смерті батька він все ще був недосвідченим підлітком. Далі поворот подій

змушує його помститися за брата, який зайняв місце батька в Києві. Потім він

об’єднує князівства Київської Русі та християнізує королівство, виконуючи

свій шлях.

У статті в Economist аналізується промова президента Путіна після

анексії Криму в березні 2014 року. Президент Путін зазначив, що Крим для

Росії був тим, чим є Єрусалимська Храмова гора для євреїв, оскільки

Володимир прийняв хрещення в Криму в 988 році. Проте Крим увійшов до

складу Росії лише в 1783 році, будучи частиною Османської імперії більше

трьохсот років. Далі президент Путін стверджує, що в 1990-х американські

спецслужби фінансували та підтримували чеченських терористів для розколу

Росії. У статті далі аналізується його виступ.
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Американські спецслужби фінансували та підтримували

чеченських терористів у спробі розколоти Росію. «Вони із

задоволенням дозволили б Росії йти за югославським сценарієм розпаду

та розчленування… Це не спрацювало, як не спрацювало Гітлеру…

який мав на меті знищити Росію і відтіснив нас за Урал. Усі повинні

пам’ятати, чим це закінчилося», – сказав Путін. Повалення уряду в

Києві в лютому нібито було організоване Америкою з метою зазіхання

на російські інтереси. Росія, за версією Путіна, не була ініціатором

конфронтації із Заходом, а була підштовхнута до неї Америкою, яка

прагне домінувати у світі.(Economist, 2014) .

Президент Путін сформулював свій аргумент, посилаючись на

Володимира, не лише засновника Росії, а й святого, який приніс християнство

в народ. Потім президент Путін згадує про вторгнення Гітлера, яке

закінчилося погано для німців, а потім попереджає Захід. По відношенню до

сприйнятливої аудиторії його промова дуже ефективна. Оскільки він

використовує Володимира Великого як частину генези Росії, а потім згадує

Гітлера як порівняння із Заходом, то західна оборона України та засудження

дій Росії зображуються як загроза Росії. Крім того, твердження, що Москва,

Росія є продовженням Київської Русі, заперечується низкою українських

учених. Субтельний пояснив,

Але Москва не була продовженням чи другим етапом

розпочатого в Києві історичного процесу. Незважаючи на численні

київські запозичення, коріння Москви, на думку Грушевського, лежало

в притаманних для північного сходу географічних, політичних та

етнічних умовах». (Subtelny, 2009, p. 53)
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До 1363 року Литва розгромила Золоту Орду в Україні з її

королівством, що охоплювало Україну та Білорусь. Субтельний порівнює

литовське правління як подібне до попередників Рюрика, коли вони

ставилися до місцевих жителів як до українців, так і до білорусів як до

рівних. А оскільки русинською мовою розмовляли найбільше українці та

білоруси, вона була офіційною мовою під час панування Литви. Далі

Субтельний пояснює, чому Київська Русь мала більше спільного з Литвою,

ніж Москва.

Саме тому український історик Грушевський стверджував, що

київські традиції повніше збереглися у Великому князівстві

Литовському, ніж у Московії. Інші українські історики навіть

стверджували, що Велике князівство Литовське насправді було

відновленою Руською державою, а не іноземним утворенням, яке

охопило Україну. (Subtelny, 2009, p. 72) .

Як і його батько Володимир, Ярослава українські та російські історики

сприймають як героїчну фігуру в оповіданнях про походження обох народів. І

оскільки Володимир був коронований батьком на новгородського князя, то

Володимир зробив те саме для свого сина Ярослава. Проте Ярослав обурився,

що його брата зробили київським князем. Відповідно, він відмовився платити

данину, і його батько перед смертю готувався напасти на його князівство.

Оскільки Володимиру довелося помститися за смерть брата, перемігши

злого брата Ярополка, історія Ярослава йде подібною траєкторією: герой

мститься своїм братам Святославу та Глібу, перемігши Святополка в 1019

році. Крім Польщі, Святополка підтримували печеніги. Тому, перемігши

Святополка та його союзників, Ярослав задовольнив бажання помсти,

створене поколіннями раніше печенігам. Проте Ярослав зустрів свого гідного
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суперника з братом Мистиславом, зайшовши в глухий кут. Таким чином,

вони погодилися розділити Київську Русь і спільно керувати королівством,

воюючи разом проти різних племен, а Польща на Західній Україні здобула

більше території. Мабуть, найбільше Ярославу приписують будівництво

Золотих воріт Київської цитаделі на базі Константинополя, будівництво

сотень церков, зокрема собору Святої Софії, численних шкіл і створення

офіційного юридичного кодексу для королівства.
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1.2. Майстер-розповідь Богдана Хмельницького та Івана Мазепи

Наступний набір головних наративів, які ми проаналізували, були про

Богдана Хмельницького та Івана Мазепу. Перш ніж описати наші результати,

ми вважаємо необхідним пояснити історію створення козацтва, щоб

зрозуміти світ, з якого походили обидва козаки-богати – Хмельницький і

Мазепа – принаймні так, як про нього розповідають зараз. Козацький період –

це час, прикладом якого є ці два вожді, і одна з найважливіших епох щодо

сучасної української національної ідентичності. Козацьку оповідь можна

охарактеризувати так.

Серед українських діячів, які виділяються, є лише деякі, які витримали

випробування часом, точніше їхні історії стали трансісторичними. Нині вони

мають статус героїв української історії. Щоб зрозуміти їх, нам потрібно

почати з 9 th і 10 th століть. Попередній підрозділ розповідав історію вікінгів-

засновників України: Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Після

того, як їхнє царство Київська Русь піддалася навали монголів у 1240 році,

територія перейшла під контроль Речі Посполитої. А в 1478 р. Кримське

ханство, яке раніше перебувало під владою Золотої Орди, стало васалом

Туреччини.1

Як і американські повстанці, такі як Джордж Вашингтон і Crazy Horse,

Україна має своїх героїв. У цьому підрозділі зосередиться на двох лідерах

українських повстанців – Богдані Хмельницькому та Івані Мазепі; через їх

історичне значення щодо національної самосвідомості країни. Їхня історія,

тобто наративи Хмельницького та Мазепи та створені ними події, були

переломними моментами для України.

1Османська імперія, яку також називають Турецькою імперією або Туреччиною, панувала з 1299 року до свого розпаду в
1922 році, ставши Турецькою Республікою.
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Хоча кріпосне право існувало в регіоні вже з середньовіччя (476 р. н. е. – 1492

р.), життя селян поступово обмежувалося. До 1505 року польський уряд

заборонив селянам залишати свої села без дозволу пана.(Subtelny, 2009, p.

90). Крім того, у 1557 році був прийнятий закон «Волокий устав», який

забороняв селянам володіти землею. Отже, селяни були кріпаками, тобто

рабами, зв’язаними і відданими на милість своїх дворян.

За Люблінською унією 1569 року Велике князівство Литовське

перетворилося на Річ Посполиту, що по суті означало польське панування.

Україна за Речі Посполитої складалася здебільшого з польської шляхти та

невеликого відсотка української шляхти. В основному вони були власниками

маєтків і здобули свій статус, виконуючи військову службу, а також

охороняли у магнатів. Проте українські шляхтичі поступово полонізувалися,

прийнявши польську мову та перейшовши в католицтво, щоб піднятися

суспільними сходами. Як наслідок, Україна втрачала свою ідентичність, а

православну церкву все більше розглядали як релігію нижчого класу.

(Subtelny, 2009, pp. 80-102) . Субтельний наголошує на негативних наслідках,

які це спричинило для української ідентичності.

Не можна перебільшити глибокі наслідки, які мала втрата їхньої

еліти для українців. В ієрархічно структурованих суспільствах ранньої

модерної Європи для народу бути без знаті було рівнозначно тілу без

голови. Це означало, що українці залишилися без класу, який зазвичай

забезпечував політичне лідерство та цілі, протегував культуру та освіту,

підтримував церкву та наділяв суспільство почуттям етнополітичної

ідентичності.(Subtelny, 2009, p. 96) .

Через зростаючу обурення селян у 1490-1492 роках відбувалися

повстання проти польського панування в Молдавії, Буковині та Галичині.
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Селян нараховувалося близько 10 000 чоловік, але вони зазнали серйозної

поразки через погані військові та організаторські здібності. (Subtelny, 2009, p.

91) . Коли Польща працювала над колонізацією своїх східних територій, вони

створили політику, яка дозволяла селянам користуватися землею на сході без

зобов’язань на період від десяти до тридцяти років. Зіткнувшись із

кріпацтвом поляків і безперспективністю повстання, українські селяни

переселялися в безлюдні степи на південному сході, або в нижньому

Подніпров’ї. Також землі стали місцем для втікачів-кріпаків, які шукали

свободи. Там селянам довелося захищатися від набігів татар. Звідси, за

словами Грушевського, і походить назва Україна, «що означає прикордонна,

бо вона була межею цивілізованого християнського світу». (Hrushevsky, 1970,

p. 151) (Subtelny, 2009, p. 107) .

Ці селяни, які переселялися на кордон, оселяючись у нових містах, були

початком українського козацтва. Слово козак уже було у вживанні турецьких

нащадків і половців. «Спочатку це застосовувалося переважно до кочових

татар, але згодом перейшло до українських халявників». і «Козаки, які жили в

причорноморських степах у XIV-XV століттях, ймовірно, були татарами,2 але

їх расове походження точно не відомо». (Hrushevsky, 1970, pp. 153-154)

Більшість прикордонних міст перебували під владою магнатів, які

використовували селян як військо. За словами Субтельного, «слов’янське

козацтво вперше з’явилося у 1480-х роках, але лише з розвитком кріпосного

права в середині 16 ст. th століття, що їхня кількість значно зросла». (Subtelny,

2009, p. 108)

Магнати, які керували цими містами, почали організовувати козаків для

захисту кордону від татарських набігів. Ці магнати все ще були

православними українцями на відміну від багатьох полонізованих

українських шляхтичів. Одним із найвідоміших ранніх козаків був Дмитро

2Татари були тюркським племенем, яке служило передовим військом Монгольської імперії.
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«Байда» Вишневецький, який у 1553-1554 роках побудував на острові Мала

Хортиця під порогами Дніпра фортецю для оборони від татарських набігів і

укомплектував її козацькими воїнами. Це було створення Запорозької Січі –

військово-політичної організації козацтва (Subtelny, 2009, p. 109) .

На початку 1600-х років існувало три категорії козаків. Їхнього

обраного вождя називали гетьманом. Ті, що були зареєстровані і служили

польській владі, запорожці, які були незалежними від уряду, і більшість

козаків, які були незареєстрованими і жили як вільні люди на кордоні.

(Subtelny, 2009, p. 111) . Селяни продовжували переселятися в цей край за

кращим мисливським і хліборобським потенціалом і передусім свободою.

Грушевський зазначає, що «такий спосіб життя називався «козацьким

життям» козацтво , а людей, які його прийняли, називали козаками».

Спочатку це слово означало «експедиції в пустелю», але згодом це слово

стало означати «втікати від турецьких чи татарських пастухів». (Hrushevsky,

1970, p. 152)

Подібно до життя ковбоїв на дикому заході Америки, життя козаків у

степах чи прикордонних районах було однаково небезпечним. Османська

імперія була рабовласницькою економікою, і тому для кримських татар

набіги на села та викрадання українців стали найбільш прибутковим

промислом. (Plokhy S. , 2015, p. 74) . Цитата з Субтельного дає змогу краще

зрозуміти масштаби викрадень, які мали місце.

Наприклад, з 1450 по 1586 р. було зафіксовано вісімдесят шість

набігів, а з 1600 по 1647 р. — сімдесят. Хоча оцінки кількості

полонених, захоплених під час одного рейду, досягали 30 000, середня

цифра була ближче до 3000. У будь-якому випадку, втрати для

українців були серйозними. Лише на Поділлі близько третини всіх сіл
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було спустошено або покинуто між 1578 і 1583 рр. (Subtelny, 2009, p.

106) .

Дослідження Плохія підрахували, що на кримському невільницькому

ринку в шістнадцятому та сімнадцятому столітті було продано від 1,5 до 3

мільйонів росіян та українців, причому «діти та підлітки приносили найвищі

ціни». (Plokhy S. , 2015, p. 75) . Через суворі умови козаки виросли в здібних

воїнів і використовувалися для оборони кордону від татарських набігів.

Грушевський пояснює, що в міру того, як козаки зміцніли, вони, у свою

чергу, почали набіги на татарські міста – металургійну здобич. (Hrushevsky,

1970, pp. 153-154) .

Неодноразово поляки використовували козаків у своїх походах проти

підтримуваних турками татар, наприклад, у 1620 році, коли польська сила

чисельністю 35 000 чоловік, підтримана 40 000 козаків, під керівництвом

гетьмана Сагайдачного розгромила турецьку та кримськотатарську армію

чисельністю 160 000 чоловік. Щоб захистити Річ Посполиту, козаки вели

переговори про більшу автономію. Проте для поляків стало постійною темою

відмови від домовленостей.

Справедливості заради слід сказати, що козаки були відомі як група

мужніх і незалежних людей, які чинили як почесні, так і іноді жорстокі

вчинки. З часом козаки стали вважатися не лише захисниками від

мусульманської загрози, а й від гніту з боку польської влади. Перше козацьке

повстання відбулося в 1591 році під керівництвом Кристофа Косинського.

Польські війська придушили повстання під час облоги Черкас у 1593 році.

Лише через два роки Северин Наливайко очолив чергове повстання проти

Польщі з подібними результатами. Польські війська за підтримки вірних

козаків розгромили Наливайка. Його доставили до Варшави, де його
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«катували, перш ніж обезголовити, четвертувати та виставити на всесвітній

показ». (Subtelny, 2009, pp. 113-114)
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Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного Субтельний вважав

найвидатнішим козацьким ватажком до Богдана Хмельницького. Він

перетворив козацьке військо на регулярне військове формування. Вважаючи,

що козацькі війська не в змозі кинути виклик польській владі, він обрав

політику поступливості та підтримки, очоливши своїх людей у польських

походах проти турків. У 1621 році з силою 40 000 козаків він допоміг Польщі

розгромити турецьку армію в битві під Хотином, померши від ран невдовзі

після битви. Хоча він заспокоїв Польщу, погодившись знизити реєстрове

козацтво до 3000 у 1619 році, його поважають за союз козаків з українською

шляхтою та православ’ям, і таким чином відродив Українську Православну

Церкву. (Lubomyr Wynar, 1988) .

Знову пішли нові повстання. У 1625 році гетьман Марко Жмайло

домовився про поселення, завдяки якому кількість реєстрових козаків зросла

до 6000. У 1630 році Тарас Федорович очолив повстання проти поляків, яке

закінчилося термінами, які підвищили реєстр козаків до 8000 осіб. А в 1637

році Павло Павлюк очолив ще одне повстання під Чигирином, але він зазнав

поразки, що призвело до ще більш репресивного підходу з боку Польщі у

боротьбі з козаками. (Subtelny, 2009, pp. 115-117) .

Різні історіографи підтверджують випадки нападів на єврейське

населення під час польського панування. Субтельний пояснює, що

єврейському населенню заборонено володіти землею. Проте їм дозволили

здати його в оренду. А вони в свою чергу використовували кріпаків для

обробки землі. Оскільки євреям доводилося швидко отримувати прибуток і

компенсувати заборгованість власнику маєтку, у них з’явилася практика та

репутація вимагати більшого навантаження на селян. Як наслідок, під час

різноманітних повстань проти польського панування та беззаконня, які
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послідували, єврейське населення часто ставало мішенню. Субтельний далі

стверджує,

Як зазначає англійський історик Норман Девіс, участь євреїв у

гнобливій практиці благородно-єврейського союзу «забезпечила

найважливішу єдину причину жахливої відплати, яка кілька разів

обрушиться на них у майбутньому. (Subtelny, 2009, p. 124) .

Тепер, коли ми описали насильницький і гнобливий світ, що передував

Богдану Хмельницькому, наступна частина зосередиться на описі того, як

головна оповідь Богдана Хмельницького існує в українській історії. Богдан

Хмельницький народився 1595 року в Чигирині. Його батько, Михайло

Хмельницький, був українським шляхтичем. Народився в аристократії, вищу

освіту Богдан здобув у Львові, який тоді входив до Польщі. Крім української

та польської, Богдан Хмельницький володів латиною, татарською,

французькою та турецькою мовами. У 1620 році в битві під Цекорою проти

турків його батько був убитий, а Хмельницький потрапив у полон. Він провів

два роки як ув’язнений у Стамбулі, поки його мати не змогла зібрати

достатньо грошей для його звільнення. У 1646 році польський шляхтич на

ім’я Даніель Чаплінський заявив права на маєток Хмельницького, убив його

молодшого сина, викрав дружину Хмельницького, яка померла наступного

року, і наказав арештувати та розстріляти Хмельницького. (Ohloblyn, 1989)

(Subtelny, 2009, p. 126) .

Це було початком того, що отримало назву Великого повстання або

козацько-польської війни. Хмельницький вирішив підійти до давніх ворогів

козацтва – кримських татар. Він уклав союз з кримським ханом і, таким

чином, мав підтримку татарських сил, які постачали життєво важливу

кінноту, необхідну козакам для вступу у війну з грізним польським військом.

Перші бої почалися в травні 1648 року, в яких козацько-татарські війська
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знищили дві польські армії, причому щонайменше шість тисяч реєстрових

козаків перейшли з польської сторони на сторону Хмельницького. (Plokhy S. ,

2015, p. 98) .

Прикрою частиною української історії, яка включена в основний

наратив, є той факт, що окрім поляків та католиків, під час повстання

Хмельницького та після нього об’єктом нападу були євреї. Плохій пояснює,

що образи на євреїв в Україні не були в центрі уваги Хмельницького, однак

«Хмельницький мимохідь згадував євреїв, ставлячи їх у третій чи навіть

четвертий ешелон ворогів-козаків…» (Plokhy S. , 2015, p. 99) . Далі Плохій

розповідає: «У місті на південь від Києва під назвою Біла Церква «селяни та

міщани… нападали на маєтки великих землевласників, … зводилися з

дворянами, полювали на католицьких священиків. Але найбільше

постраждали від селянського повстання влітку 1648 року євреї України».

(Plokhy S. , 2015, p. 98) На жаль, до кінця літа 1648 року в Україні буде вбито

від 14 до 20 тисяч євреїв. (Plokhy S. , 2015, p. 99) .

До літа 1649 р. козаки Хмельницького і татарські війська здобули

вирішальну перемогу над польськими військами під Зборовом на Волині,

дозволивши Хмельницькому вести переговори про угоду з польським

королем Іваном II. Угода визнавала автономну козацьку державу в складі Речі

Посполитої та дозволяла збільшити офіційний козацький реєстр до 40 тис.

(Plokhy S. , 2015, p. 100) . До цього часу Хмельницького «прославляли як

Мойсея, спасителя, викупителя і визволителя руського народу з польської

неволі» (Ohloblyn, 1989) .

Наприкінці 1653 р. Хмельницький і Річ Посполита як виграли, так і

програли ряд битв, завойовуючи і поступаючись один одному території.

Оскільки османи не бажали, щоб козаки ставали занадто сильними, можливо,

боячись, що вони стануть майбутнім ворогом, кримські татари покинули

військо Хмельницького у найвирішальніші часи, коли вони були на порозі
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повної перемоги. Як, наприклад, під час битви восени 1651 р. під Берестечком

на Волині та восени 1653 р. у битві під м. Жванець на Подолі. Того ж року

старший син Хмельницького загинув у бою при обороні фортеці Сучава, що

знаходиться на території сучасної Румунії. (Plokhy S. , 2015, p. 103) .

Хмельницький довів, що його козаки є грізною силою. Він знав, що

може здобути територію в бою, але також усвідомлював труднощі, які йому

доведеться захистити від повторних наступів польських військ. Крім того,

Субтельний вказує на різницю між боротьбою за більшу автономію та

суверенітет, оскільки пізніший не став популярним до Французької революції

1789 року. Натомість звичайною практикою була присяга на вірність

могутньому монарху чи султану (Subtelny, 2009, p. 133) . У будь-якому

випадку Хмельницькому потрібна була підтримка потужної армії, щоб

досягти довготривалої автономії, яку міг би надати османський султан чи

російський цар Олексій I Тихий. Тому в 1654 р. Хмельницький зустрівся з

царським посланцем Василем Бутурліним. Хмельницький, звиклий до

польської практики, очікував, що він присягне на вірність цареві, а цар, у

свою чергу, обіцяє своїм військам захищати козаків від польської агресії та

поважати козацьку автономію. Однак Бутурлін відмовився дати присягу

іменем царя, стверджуючи, що цар вище польського короля і «нижче його

гідності давати присягу від своїх підданих». (Subtelny, 2009, p. 134)

Субтельний далі пояснює кульмінацію події, яка все ще є джерелом

конфлікту.

Засмучений відмовою Бутурліна, Хмельницький вийшов із

церкви і погрожував розірвати всю угоду. Тим не менш, Бутурлін

непохитно тримався. Нарешті, Хмельницький та його соратники,

боячись втратити допомогу царя через, здавалося б, просто
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формальність, похмуро погодилися дати односторонню присягу на

вірність цареві. (Subtelny, 2009, p. 134)

Угода привела до того, що Україна стала протекторатом Росії. У разі

нападу Польщі Росія мала відправити війська не лише для захисту України, а

й на Польщу. Олександр Оглоблин наголошує, що автономія Козацької

держави, також відома як Козацька Гетьманщина, яка була гарантована їхнім

обраним лідером, а Гетьманщина керувала власною національною та

міжнародною політикою. Ще одним важливим фактором було підвищення

ліміту реєстрових козаків до 60 тис. Хмельницький і козаки вважали це

тимчасовим союзом. Але Росія по-іншому сприйняла угоду і незабаром

почала втручатися у внутрішні справи України(Ohloblyn, 1989) .

Після укладення угоди Хмельницький розпочав новий наступ на

Польщу. До літа й осені 1655 р. козаки захопили Львів, а російські війська

опинилися у Вільнюсі. Також у липні 1655 р. Швеція напала на Річ

Посполиту, захопивши Варшаву та Краків. Не бажаючи повного розпаду Річі

Посполитої та надмірного зміцнення Швеції, російський цар 24 жовтня 1656

р. підписав з Польщею угоду під назвою Вільнюський мирний договір.

Несподівано Росія негайно оголосила війну Швеції. Хмельницький був

обурений тим, що його не запросили на переговори. Більше того, мирний

договір між Росією та Річчю Посполитою означав, що козаки знову

зіткнуться з польськими військами. Уклавши мир з Польщею, Хмельницький

вважав, що цар порушив Переяславську угоду, оскільки Росія мала надати

свої війська для захисту козацького Гетьманщини. Субтельний цитує листа,

надісланого Хмельницьким царю, у якому порівнює поведінку росіян зі

шведами: «Шведи — народ чесний; клянувшись у дружбі й союзі, вони

шанують своє слово. Але цар, уклавши перемир'я з поляками і бажаючи
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повернути нас у свої руки, вчинив з нами найбездушніше». (Subtelny, 2009, p.

137) (Subtelny, 1984)

Потрібний ще один союзник, щоб витіснити Річ Посполиту з України,

Хмельницький глянув на Швецію та Трансільванію – уклавши союз. Однак

шведський, трансільванський і козацький союз був розгромлений новим

наступом Речі Посполитої. Тоді в Україні відбулося козацьке повстання.

Перед лицем таких нищівних невдач Хмельницький загинув 6 серпня 1657 р.,

поклавши край повстанню. (Subtelny, 1984) .

Під керівництвом Хмельницького він консолідував усі підпорядковані

йому маєтки в Україні, розвинув державний і військовий устрій, створив

елітний козацький стан.(Ohloblyn, 1989) . Для багатьох українців він

залишається героєм, що символізує опір і відданість боротьбі за незалежність.

Далі пояснюється наш аналіз щодо того, як у російському дискурсі

представлений та оформлений майстер-наратив Богдана Хмельницького.

Деталізуючи радянське тлумачення Перяславської угоди, Субтельний

розкриває, наскільки сильною була політична позиція для українців і росіян,

які були частиною одного союзу,

У 1954 році під час розгорнутих святкувань 300-річчя українсько-

російського союзу в СРСР було оголошено – не вченими, а

Комуністичною партією Радянського Союзу, що Переяславська угода

стала закономірною кульмінацією епохи. давнє прагнення українців і

росіян до єдності і що союз двох народів був головною метою

повстання 1648 року. В офіційному радянському тлумаченні велич

Хмельницького полягала в тому, що він розумів, що «порятунок

українського народу тільки в єдності з великим російським народом».

(Subtelny, 2009, p. 135)
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І навпаки, деякі українські політики, такі як народний депутат Іван

Заєць, навіть дотримуються точки зору, щоб повністю ігнорувати

Перяславську угоду, кажучи, що «Переяславської угоди не було, оскільки в

Переяславі не було підписано жодного договору». Далі він сказав: «Протягом

трьохсот років [російського панування] вони забрали нашу душу і продали її

дияволу». (Plokhy S. , 2001, p. 500) .

У той час як українці зосереджуються на боротьбі Хмельницького за

незалежність, російська перспектива більше зосереджується на Перяславській

угоді, вказуючи на те, що Хмельницький добровільно став протекторатом

Росії і, таким чином, найкращим сценарієм є возз’єднання Росії та України,

про що часто згадували. як «Малоросія» на момент підписання угоди.

Російський єврейський історик Геннадій Естрайх пояснює, що «радянські

ідеологи загалом не хотіли надмірно підкреслювати етнічні розбіжності між

росіянами, білорусами та українцями». (Estraikh, 2015, p. 169) Наприклад,

біографія Хмельницького в Russiapedia, частина російської мережі новин, яку

фінансує російський уряд, нехтує згадкою про позицію Хмельницького про

те, що російський цар відмовився від угоди, уклавши мир з Польщею. Також

не згадується, що внаслідок цього Хмельницький підписав нову угоду зі

Швецією. Замість того, щоб Хмельницький був незадоволений, біографія

стверджує, що після смерті Хмельницького саме наступні гетьмани

намагалися порушити угоду. Про козацького ватажка пишуть залюбки не

лише як про героя України, а й Росії.

Хмельницький створив цілу нову епоху, яка стала переломною в

історії України, Росії та Східної Європи… Для Москви, яка раніше була

дещо ізольованою, це був гігантський стрибок до тісніших зв’язків з

Європою та розширення її величі… Хмельницький визволив Україну

від десятиліть безправного підпорядкування Польській Короні і
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завоював їй право на самоідентичність і свободу як нації.(Prodan, 2018)

.

Повторюваною зустрічною розповіддю щодо Хмельницького є масові

вбивства, які сталися під час його повстання. Говорячи про репутацію

Хмельницького в єврейських громадах, Естрайх зазначає, що його

пам’ятають «знищенням цілих єврейських громад, особливо в 1648 та 1649

роках». (Estraikh, 2015, p. 171) .

І навпаки, у 1940 році радянський письменник Натан Рибак дав дозвіл

від Хрущова написати роман про Богдана Хмельницького, в якому

«наголошувалося на російсько-українській дружбі та розглядалося

Хмельницький як ідеальний правитель із рисами, подібними до сталінських».

(Estraikh, 2015, p. 173) Особливо показово те, що сам Рубак був євреєм, але

наголошував на єврейській підтримці Хмельницького та вказував, що були й

козаки єврейської національності.

Щоб підтримати свою розповідь, совєти пропагували згоду зобразити

Хмельницького як героя, якого вихваляють усі совєти. Наприклад, у 1943

році радянське керівництво створило орден Богдана Хмельницького, який є

«єдиним радянським військовим орденом імені неросійської історичної

особистості». (Estraikh, 2015, p. 172) Крім того, у 1943 році Микита Хрущов,

будучи партійним головою України, назвав місто, де було укладено угоду, на

пам’ять про нього Переяслав-Хмельницький. (Estraikh, 2015, p. 170) . При

цьому Естрайх стверджує, що Хмельницького також критикують українці,

такі як національний герой Тарас Шевченко за підписання угоди і, таким

чином, допомогу російському імперіалізму. (Estraikh, 2015, p. 172) .

Між тим, деякі єврейські осторіанти, такі як Генрі Абрамсон, більш

прихильно ставляться до Хмельницького або, принаймні, менш критично

звинувачують його повністю в єврейській різанині, що сталася під час
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повстання, визнаючи єврейську експлуатацію селян: «Євреї були дуже

частиною « молот», частина економічного механізму, який здійснював

польський контроль над Україною». (Estraikh, 2015, pp. 173-174)

Там, де українські історики бачать національне повстання за

незалежність, російські історики бачать повстання за об’єднання. Щодо

масових вбивств євреїв під час повстання, наратив для російських та

українських істориків наголошує, що Хмельницького не можна

звинувачувати лише в насильницькій відплаті, яка сталася в період

беззаконня, спричиненого війною.

Хемельницький відповідає архетипу героя як для українських, так і для

російських істориків. І навпаки, Перяславська угода розглядається

російськими істориками як бажане об’єднання України з Росією. Українська

політична точка зору наголошує на боротьбі Хмельницького за незалежну

Україну, а по-друге, на Перяславській угоді як на необхідному і

недовговічному союзі, який не має відношення до їхнього суверенітету. У

Хмельницькій оповіді розповідається про героя-нехотя. Спочатку він не мав

бажання підняти повстання проти Польщі. Лише коли його маєток був

несправедливо відібраний у нього польськими шляхтичами, убитий син і

викрадена дружина, почався його заклик до дії. Під час якого його подорож

швидко перетворилася б не лише на боротьбу за помсту за свою родину, а й

за свій народ. Хоча він зазнав невдачі, меседж оповіді полягає в тому, що

конфлікт пригнобленості все ще існує і ще не задоволений; що його вчинки

були героїчними і навіть у разі невдачі його слід похвалити із покликанням

майбутніх героїв.
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Золота подекуди багато, а все-таки Батьківщина дорожча за золото -

казахська прислів'я

Наступна головна розповідь, яку ми досліджували, — Іван Мазепа та

Полтавська битва. Основний наратив цього діяча в українській політичній

культурі можна охарактеризувати так.

У 1708 році козацький ватажок Іван Мазепа підписав угоду зі Швецією

про початок повстання проти російського панування, яке завершилося

Полтавською битвою 1709 року. Вважається Росією зрадником і героєм

України, Іван Мазепа і Полтавська битва залишається одним з головних

українських наративів.

Іван Мазепа народився 1639 року в Мазепинцях Київської області в

українській православній родині дрібної шляхти.3(Katchanovski, Kohut ,

Nebesio , & Yurkevich , 2013, p. 361) . Навчався у Києво-Могилянській колегії

та Єзуїтській колегії у Варшаві. У рамках своєї освіти він був відправлений

польським королем вивчати гарматну справу до Голландії, а потім

подорожував по Західній Європі. Після повернення до Польщі служив у

короля придворним, їздив в Україну з дипломатичними відрядженнями.

У 1663 році Мазепа повернувся в Україну, щоб доглядати за хворим

батьком (Ohloblyn, 2009) . Після смерті батька в 1665 році Мазепа пішов

служити до гетьмана Петра Дорошенка, який правив Правобережною

Україною. Під час дипломатичної місії Мазепа був схоплений запорізькими

козаками і переданий гетьману Івану Семойловичу, який керував

Лівобережною Україною. Плохій розкриває історію Вольтера, яка стверджує,

що Мазепа мав роман з дружиною польського чиновника. Після того, як його

спіймали, чоловік наказав Мазепу «роздягнути догола і прив’язати до коня,

якого відпустили в дикі степи». (Plokhy S. , 2015, p. 123) За оповіданням,

3Шляхта мала статус привілейованого стану, але була нижче дворянства.
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Мазепа ледве живий був знайдений запорожцями і вилечений. Завдяки своїй

освіченості, досвіду та манерам Мазепа здобув довіру Семойловича та

російського царя Петра І. Отже, у 1687 р., коли Семойловича скинули, новим

гетьманом обрали Мазепу.

З погляду Оглоблина, Мазепа вважав, що Україна може «співіснувати»

з Росією та дотримуватися Перяславської угоди, при цьому Росія залишається

протекторатом. Тому Мазепа підтримав царя Петра І у його війні проти

Османської імперії. Але Мезепа також мріяв об’єднати всю Україну в одну

«єдину державу». Він працював над тим, щоб забезпечити селянам кращі

умови, наприклад, обмежити робочий тиждень кріпаків двома днями. Проте

підтримка Мазепи козацької верхівки, відома як старшина , а тривалі війни

на підтримку Росії зробили його непопулярним серед населення.

Петро I, також відомий як Петро Великий, зайняв російський престол у

1689 році, і старець Мазепа часто давав поради цареві щодо відносин з

поляками. Мазепа підтримав Петра у його війні проти Османської імперії, яка

в 1697 році привела до взяття ключової військової фортеці Азов,

розташованої на Азовському морі. Мазепа в 1704 р. також направив війська

до Прибалтики для підтримки війни царя проти Швеції. Згодом значні втрати

козаків викликали невдоволення вдома. Його довга війна проти Швеції,

відома як Північна війна, почалася в 1700 році. Замість того, щоб захищати

Україну від османських, татарських і польських військ, Мазепа мусив

направити своє військо на Прибалтику і вглиб Речі Посполитої. Петро I

наполегливо працював над модернізацією своєї армії. Проте козаки не мали

такої ж вигоди. Таким чином, козацькі війська розглядалися російською

старшиною як витратний матеріал. Проти грізних шведських військ їхні

втрати становили п'ятдесят-сімдесят відсотків (Subtelny, 2009, p. 163) . Що ще

гірше, козакам не платили. Грушевський стверджує,
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З 1700 року козаки знову були змушені кілька років воювати за

Петра за власний кошт, не лише не отримуючи платні за свої послуги, а

й гинувши у великій кількості на крайній півночі через суворість

незвичного клімату». (Hrushevsky, 1970, p. 359)

Плохій далі ілюструє образу, яку козаки відчували в аранжуванні.

Тобто вони відчували, що до них ставляться як до менш гідних, ніж до росіян,

а отже, на місії, де вони будуть мати дуже великі втрати.

Козацькі полковники роками скаржилися Мазепі на те, що Петро

використовує козацькі полки за межами Гетьманщини, особливо для

прокопування каналів у Санкт-Петербурзі та навколо нього, який цар

заклав у 1702 році. Там козаки вмирали, як мухи від холоду й хвороб.

Більше того, введення Петром нових податків та адміністративних

реформ загрожує перетворити Гетьманщину на регулярну провінцію

Московської держави, а не на її привілейований анклав. Усе це,

стверджували полковники, порушило угоду про протекторат, укладену

Богданом Хмельницьким з Московією. (Plokhy S. , 2015, p. 125) .

Хоча він намагався допомогти селянському класу, його підтримка

козацької еліти та великі втрати козаків, які допомагали російській армії,

значно завадили його згуртувати український народ пізніше. Крім того, в

українських містах були численні скарги на погане поводження російських

військ з місцевими жителями, які Мазепа писав царю. Більше того, ходили

чутки, що цар Петро збирається повністю перебудувати козацьке військо з

власним керівництвом і замінити Мазепу російським генералом.

Оскільки Карл XII хотів напасти на Москву, він вирішив прорвати

Україну. Знаючи, що він не зможе самостійно відбити шведську навалу,
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Мазепа написав Петру з проханням про російські війська. Петро відповів: «Я

не можу пощадити навіть десяти людей; захищайся, як можеш». (Subtelny,

2009, p. 164) Цар також вимагав, щоб він застосував тактику випаленої землі,

спалив міста та села, коли козаки відступили. (Plokhy S. , 2015, p. 125) .

Зіткнувшись із вторгненням, яке він не міг зупинити, і зростаючим

обуренням щодо Росії та його керівництва, Грушевський стверджує, що

Мазепа знав, що з огляду на ситуацію, коли шведські війська вийдуть з

України, місцеве населення повстане проти нього, перейшовши на бік Швеції.

(Hrushevsky, 1970, p. 360) . Мазепа вирішив розоритися, запропонувавши

вступити в союз зі Швецією і боротися за повністю незалежну Україну. Він,

мабуть, знав це, враховуючи силу російської армії, що його шанси на успіх

навіть зі шведською армією були далекі від певних. Тим не менш, у 1706 році

Мазепа розпочав таємні переговори з польським королем Станіславом І

Лещинським і шведським Карлом XII про створення коаліції проти Росії.

Кость Гордієнко, отаман Запорозької Січі, виступав проти підтримки Мазепи

Росії та підтримував нову коаліцію. Так, 28 березня 1709 р. шведський Карл

XII, Кость Гордієнко та Мазепа підписали угоду, в якій Швеція визнала повну

автономію України та пообіцяла підтримку її військових для забезпечення

суверенітету України проти зовнішньої агресії, зокрема Росії.

Петро І, почувши про новий союз Мазепи, розлютився – назвав його

зрадником і порівняв з Юдою. Проте Плохій наголошує, що в уяві Мазепи

стосунки були «договірними», а цар розірвав договір. Більше того, лояльність

Мазепи була до України, а не до царя (Plokhy S. , 2015, p. 125) . Готуючись до

битви з царськими військами, у листопаді 1708 року Мазепа покинув місто

Батурин, свою штаб-квартиру, щоб з’єднатися з Карлом XII та його військом.

Того ж місяця російські війська на чолі з Олександром Меншиковим напали

на місто, вбивши понад 10 000 солдатів і городян, включаючи жінок і дітей.
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Мазепа закликав козаків об’єднатися і слідувати за ним у бій проти

російського війська. Окрім отамана Костя Гордієнка, який вирішив

підтримати Мазепу з його 8000 запорізькими козаками, його зустріло

розчарування, оскільки багато козаків, які раніше заохочували його перейти

на бік, вирішили не підтримувати повстання. Проте деякі були більш

лояльними до Росії, оскільки вона також була православної, а не

протестантської Швеції. Субтельний пояснює погіршення ситуації, з якою

зіткнулися Мазепа та Карл XII,

Наляканий жахливим прикладом, поданим у Батурині, наляканий

російськими військами серед них і відлякуваний шведами-

протестантами, значна частина українського населення відмовилася

приєднатися до Мазепи. Воно воліло почекати і подивитися, як

розвиватимуться справи. Дивно, але єдиною чисельно значущою

частиною українського населення, яка справді перейшла на бік

гетьмана, були запорожці. І хоча вони часто сперечалися з ним через

його елітарність, вони вважали Мазепу меншим злом, ніж цар. Але за

своє рішення запоріжці повинні були дорого заплатити. У травні 1709

року російські війська знищили їхню Січ, і цар видав наказ про негайну

страту будь-якого запорожця, який потрапив у полон. (Subtelny, 2009, p.

164) .

Крім того, коли Карл XII і Мазепа зустріли царську армію, шведи мали

25 000 військових, а Мазепа зміг підняти лише від 3000 до 7000 козаків проти

понад 50 000 російських солдатів. Більше того, на російській стороні воювало

від 9000 до 21000 козаків(Plokhy S. , 2015, p. 126) . Ще гірше те, що Карл XII

розраховував на додаткові шведські війська для битви, однак вони були

змушені залишитися в Польщі, щоб підтримати свого союзника, польського
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короля Станіслава I Лещинського, якому підтримали Росію кинули виклик

державному перевороту. вождь Фрідріх Август II(Mackiw, 2008) . Шведський

король також розраховував на підтримку своєї армії турецьких і

кримськотатарських військ; однак вони вирішили відмовитися.

Перед битвою, коли ворожі сили наближалися один до одного, Карл XII

отримав повідомлення про те, що ще 40 000 російських військ мають прибути

протягом двох днів, щоб підсилити і без того чисельно переважаючу силу.

Так, 8 липня о 05:00 Карл XII здійснив атаку «блискавичним ударом»,

сподіваючись розгромити російські війська, як це було в попередніх боях. На

жаль, його війська зустріли сильний вогонь з артилерії та гвинтівок. До 11:00

загинуло понад 9000 шведських військових проти 1345 російських. Іван

Мазепа та Кость Гордієнко зі своїми козаками разом із Карлом XII та 3-

тисячним шведським військом втекли на південь на територію Османської

імперії. На жаль, шведському генералу А. Л. Левенгауптові нічого не

залишалося, як капітулювати з 16 000 шведських військ та їх козацькими

силами. Згідно з умовами, зі шведськими військами поводилися б по-

людськи, проте більшість козацьких військ була страчена за зраду або

відправлена до Сибіру. Це була масова поразка, яка ознаменувала кінець надії

України на незалежність на наступні два століття. Крім того, це ознаменувало

завершення шведського імперіалізму та початок піднесення Росії як

імперської сили. Пригнічений і зневажений Мазепа помер 21 вересня 1709

року в Бендерах (Молдавія).

В українській історії Іван Мазепа запам’ятається своєю підтримкою

мистецтва та освіти. Він заснував нові колегії та фінансував будівництво

нових церков, побудованих у стилі бароко. Але найбільше його пам’ятають

своїм бунтом і прославляють за те, що він мав мужність боротися за

незалежну Україну і, як наслідок, приніс найголовнішу жертву. У 2009 році

на вшанування громадян було створено Хрест Івана Мазепи. А у 2015 році
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Президент України Петро Перешенко вручив Хрест режисеру

документального фільму «Зима в огні» про Євромайдан 2014 року. Крім того,

банкнота номіналом десять гривень присвячена Івану Мазепі. Він

залишається одним із найсильніших символів опору України іноземному

панування.

Проаналізувавши основний наратив Івана Мазепи в українській

політичній культурі, ми дослідили контрнаратив, який існує в російському

дискурсі як порівняння з українським наративом. Наші результати такі.

Серед істориків-русофілів Івана Мазепу зневажають, коли його

ставлять з архетипом зрадника чи Юди. Дізнавшись, що Мазепа перейшов на

бік шведського короля, цар Петро наказав анафематувати Мазепу.4 з

Російської православної церкви, повішений в опудало, а гетьманське місто

Батарин розграбовано.

Невдовзі після цього в проповіді Стефана Яворського, родом із Києва та

глави Російської православної церкви, Мазепа вихвалявся за його попередній

внесок у церкву, але поділяв Петрову думку про Мазепу як зрадника та

порівнював його з Юдою. Джованна Брогі Беркофф припускає, що навіть

якби Яворський дуже поважав Мазепу, його союз із протестантським королем

був би абсолютно неприйнятним для Яворського з релігійних міркувань.

(Plokhy E. b., 2012, p. 209) .

Ще одну проповідь виголосив богослов Феопан Прокопович, теж

киянин, голова Києво-Могилянської академії. Друга проповідь була досить

яскравою у вихвалянні Петра І та агресивною в нападі на Мазепу,

порівнюючи його з Ганнібалом, символом і архетипом найбільшого ворога

Риму. Досить показовим є те, що літургію редагував сам цар(Plokhy E. b.,

2012, pp. xix, 216) .

4Анафематувати, тобто прокляти і засудити.
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Протягом десятиліть після Полтавської битви його ім’я було

заклеймлено цим словом Мазепист використовується для позначення «ворога

монархії». Андрій Бовгира пише: «Таким чином, традиція асоціювати

українців із Мазепою, що розпочалася після Полтави, продовжилась протягом

решти століття, термінами Мазепист і хохол5 висловлюючи негативне

ставлення до українців у Російській імперії». (Bovgyria, 2009-2010, p. 531)

За словами Томаса Примака, «Петро навіть проголосив, що Мазепа хоче

повернути Україну під владу католицької Польщі, яка втратила панування на

цій землі кілька років тому. Він хотів, сказав Петро, знищити Православ’я,

відновивши церковну унію з Римом». Аналіз Примака показує, як пізніші

русофіли, такі як Петро Симоновський та Василь Рубан, «перебільшували

польські зв’язки Мазепи», навіть стверджуючи, що він був поляком. (Prymak,

2014). Примак досить переконливо вказує на різницю в тому, як

розповідається популярна історія кохання про Мазепу. Вольтер, який

романтизував Мазепу, розповів історію кохання Мазепи до молодшої жінки

на ім’я Мотрена Кочубей. Однак у версії вірного цареві письменника Дмитра

Бантиш-Каменського наголошується, що батько Мотрени Василь Кочубей

скаржився на любов до царя і через те, що цар не повірив звинуваченням на

адресу Мазепи, повернув батько до гетьмана на покарання. У результаті

Мазепа стратив батька, що значно шкодить створеному Вольтером

романтичному образу та образу героя, який поділяють українофіли.

Вірш Олександра Пушкіна «Полтава», написаний у 1828-1829 роках, є

одним із найкращих зразків наративу Мазепи в російському дискурсі. Пушкін

називає Мазепу найхитрішим і підступним:

Про молоді дні, давно минулі;

5Хохол — зневажливий російський термін щодо українців. Після Революції гідності в 2014
році, також відомої як Євромайдан, антиукраїнська лайка зросла у вживанні.
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З свавільниками він славить свободу,

З невдоволенням він засуджує владу,

З гіркими людьми він проливає фальшиві сльози;

З дурними чоловіками він кидає слова!

Пізніше назвав його зрадником:

Світанок покаже, кому треба відступати.

Зрадник російського царя

Затих, потім його повіки закрилися.

Але Пушкін підкреслює велич шведів і тим більше робить перемогу

Петра героїчнішою:

Постріл летить, кулі блищать,

Холодні багнети віщують загибель.

Шведи, сини дорогоцінної перемоги,

Продирати вогонь російських окопів; (Pushkin, 2008, p. 162)

Пізніше у вірші описуються наслідки битви, де найдоблесніший Петро

шанобливо запрошує шведського короля та його старших офіцерів на обід.

Натомість Мазепа описується як боягузливий Юда:

Ніби рій чорної як смоль сарани.

Але Петро впивається і його поглядом

Гордий, і ясний, і повний слави.

Його царський бенкет чудовий.

У його наметі, серед криків
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З усіх своїх людей він розважає

Його лідери і вожді його ворогів,

Тішає своїх гідних в'язнів,

Піднімає кубок перемоги

Щоб пити здоров’я свого войовничого вчителя.

Але де перший, почесний гість?

Де перший, наш страхітливий учитель,

Чия довго терпіла злобу

Переможець Полтавщини загасили?

А де Мазепа, де лиходій?

Куди той Юда втік у страху?

Чому серед гостей немає короля?

Чому зрадника немає на блоку? (Pushkin, 2008, p. 166)

Підтримуючи імперський наратив, Чайковський був натхненний віршем

для його опери 1884 року під назвою «Мазепа», де зображено подібну

картину гетьмана проти героїчного Петра. Для російської колективної пам’яті

та ідентичності Петро залишається одним із найсильніших архетипів героя –

абсолютним героєм. Можливо, щось близьке до Джорджа Вашингтона для

американців, які захищені від суперечок. Найголовніше, що він переміг і, як

сказав Черчілль: «Історію пишуть переможці».

Подібно до Хмельницького, Мазепа народився у привілейованій родині.

Обидва були добре освічені і на початку своїх розповідей жоден не хотів

піднімати бунт. Обидва виглядали задоволеними, оскільки Хмельницький

підтримував статус-кво з польською владою, а Мазепа вірив, що Україна

може співіснувати з Росією як протекторат. Заклик Хмельницького до дії

заснований на помсти за сім'ю, тоді як Мазепа, романтичний і харизматичний

лідер, опиняється в дилемі. Зіткнувшись із поваленням його власним народом
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або відстороненим від влади царем, він вирішує піти на максимальний ризик,

розпочавши повстання, щоб досягти повної незалежності, знаючи, що провал

і захоплення означають страту. Там, де Хмельницькому потрібен був сильний

союзник у Росії, щоб мати будь-які шанси на незалежність від Польщі,

Мазепі потрібен був сильний союзник у Швеції, щоб мати надію на

незалежність від Росії. Більше того, повторюється історія про те, що Росія

покинула Україну під час війни проти Польщі, коли Мазепі було відмовлено

від російських військ для захисту України від шведського вторгнення. Мазепа

закликає до дій в той момент, коли він розуміє, що шведська навала

насувається, і його гетьманське становище та автономію, яку ще мають

козаки, незабаром буде відібрано царем. Отже, Мазепа стає на бік Швеції та

Туреччини. Проте, як і коли татарська сила покинула Хмельницький на межі

його перемоги, щоб запобігти надмірному зміцненню козаків, татари знову не

захотіли підтримати Мазепу та Швецію в досягненні перемоги під Полтавою.

Розповідь про Мазепи розповідає про героя-неохоту, який, зіткнувшись зі

своєю дилемою, вирішує піднятися для благородної справи, більшої за нього

самого. Хоча його шанси не були сприятливими, він об’єднався з грізною і

сучасною нацією зі шведським королем. Як і Хмельницький, Мазепа знав, що

йому потрібно домогтися перемоги або зіткнутися зі смертю. Він прийняв

свій виклик і, як і Хмельницький, зазнав невдачі. І все ж таки меседж історії

полягає не в невдачі, а про бунтаря, і за бажання незалежності слід боротися.

Полтавська битва розігрується як боротьба добра зі злом, повстання

пригноблених проти гнобителів, а розповідь викладена таким чином, щоб

цільова аудиторія зрозуміла, що якщо герой помре, він назавжди залишиться

в пам’яті за шляхетну жертву та інший займе його місце. Якщо йому це

вдається, то він, герой, задовольняє прагнення до свободи. Таким чином, урок

зрозумілий, а аудиторія мотивована діяти, знаючи два його ймовірні

результати.
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1.3. Основна оповідь Тараса Шевченка

Після Івана Мазепи ми досліджували головну оповідь Тараса

Шевченка, як вона існує в українській політичній культурі. Ми вважаємо, що

оповідання про Київську Русь, Богдана Хмельницького, Івана Мазепу та

Тараса Шевченка є найважливішими головними наративами ранньої

української історії.

Створення Київської Русі в 9 ст th століття знаменує собою початок

України та Росії. Доленосно королівство Київська Русь опинилося на шляху

імперських імперій. Починаючи з нашестя монголів, потім Річ Посполита, а

потім Російська імперія. Враховуючи роки підкорення іноземними

правителями, можна зробити висновок, що це афективно придушило

розвиток цілісної сильної української національної ідентичності.

І все-таки різні герої, які очолювали повстання за незалежність, дають

зрозуміти, що національна ідентичність існувала, її коріння з Київської Русі,

із сильним характером і готовністю боротися за свободу та незалежність.

Головну розповідь можна описати таким чином.

Ми дійшли висновку, що історія Тараса Шевченка є остаточним і

кульмінаційним набором наративів, починаючи із заснування Київської Русі,

повстань під проводом Богдана Хмельницького, Івана Мазепи і, нарешті,

Тараса Шевченка. Ці набори наративів пов’язані між собою таким чином, що

слугують свідченням встановлення єдиної національної ідентичності, що

містить архетипні теми про завойовників, повстанців, мучеників і жертв.

Після невдалого повстання Івана Мазепи в Полтавській битві Росія

змогла завдати завершального удару по Швеції в 1721 році, завершивши

Північну війну. Як наслідок, співвідношення сил у регіоні різко змінилося в

бік Росії і до кінця 18 ст. th століття Річ Посполита була захоплена Російською

імперією.
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З метою завоювання української території та народу робилася спроба

русифікації та умиротворення її мешканців. За свідченням Іллі Витановича, у

1783 р. російська імператриця «Катерина II запровадила на території

колишньої Гетьманської держави російський кріпосний лад, а в 1785 р.

козацька старшина отримав права російського дворянства». (Vytanovych,

1993) Тобто старшина були соціальною елітою в козацькій гетьманщині і

завоювання їхньої лояльності служило для імператриці засобом підкорення

українських кріпаків, які були їхніми підданими. Протягом наступних

півстоліття вплив і контроль Росії над регіоном продовжували зростати. Генрі

Кіссінджер пише,

У 1852 році французький імператор Наполеон III, щойно прийшовши

до влади шляхом державного перевороту, переконав турецького

султана надати йому прозвище захисника християн в Османській

імперії, роль, яку російський цар традиційно залишав за собою.

(Kissinger, 1994, p. 93)

Російський цар Микола протистояв вторгненню на османські території,

Молдову та нинішню Румунію. Потім султан оголосив війну, розпочавши

Кримську війну, яка тривала з 1853 по 1856 роки. Насправді, захист християн

був, швидше за все, прикриттям імперських цілей як французьких, так і

російських лідерів. Кіссінджер пояснює,

Однак справжні причини війни були глибшими. Релігійні вимоги були

фактично приводом для політичних і стратегічних планів. Микола

переслідував давньоруську мрію здобути Константинополь і протоки.

Наполеон III побачив можливість покласти край ізоляції Франції та

розірвати Священний союз, послабивши Росію. (Kissinger, 1994, p. 93)
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Після двох з половиною років боїв, які призвели до чверть мільйонів

втрат для західних союзників і вдвічі більше для Росії, обидві сторони

підписали договір, згідно з яким Росія виведе свої війська з Румунії та

Молдови, а війська союзників виведуть з Криму.

У цей час відбувався епохальний рух, що вплинув на усвідомлення та

мислення. Епоха Просвітництва, яка наголошувала на раціональному

мисленні та порядку, природно, підтримувала державу-імперію з королем чи

царем як найвищою владою в регіоні. Нова течія — романтизм — завойовує

дух людини, індивідуалізм і свободу. Субтельний пояснює,

Багато в чому романтизм був інтелектуальним бунтом проти

Просвітництва 18 століття. Епоха Просвітництва, яка сформувала

мислення Габсбургів і розбудовників російської імперії, підкреслювала

раціональність, одноманітність, універсальність і порядок. На

противагу цьому романтизм, який захопив уяву нової

східноєвропейської інтелігенції, оспівував емоційність, спонтанність,

різноманітність і природу. І, привертаючи увагу до унікальних

особливостей різних народів світу «в їхньому природному стані та

місцях проживання», ідеї Гердера та романтиків породили поняття

національних особливостей і дали тим самим засоби для визначення

народності. (Subtelny, 2009, p. 225)

Субтельний влучно назвав цю частину свого аргументу «Будівельні

блоки національної ідентичності». Таким чином, ідея створення незалежної

нації була абсолютно новою концепцією, що ми сприймаємо як належне

сьогодні, але не було в середині дев’ятнадцятого століття. Враховуючи це,

важливо розуміти світ, у якому народився бунтівник, Тарас Шевченко, світ,
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де кріпацтво і рабство були нормами. Раніше повстанці Богдан

Хмельницький та Іван Мазепа народилися в іншому віці. Вони все ще

вважали, що мають приєднатися до вищої влади, наприклад, до короля,

султана чи царя. Навпаки, Тарас Шевченко скористався прикладами нової

національності, такими як Американська революція 1776 року та Французька

революція 1789 року.

Народився в 1814 році в центральній Україні в родині кріпаків, Тарас

Шевченко мав важке дитинство. Його мати померла, коли йому було лише

дев'ять, а через пару років він втратив батька. Таким чином, Шевченко

залишився сиротою і в дванадцять років став підданим польського шляхтича

Пауля Енгельгардта, який володів 2500 кріпаками. Енгельгардт помітив у

Шевченка талант до живопису, який підтримував, використовуючи його як

слугу і супроводжуючи молодого Шевченка в подорожах. Безумовно, ці

переживання принесли Шевченку користь і підвищили рівень його

обізнаності. У шістнадцять років він зробив відомий нині малюнок Бюст

жінки , що яскраво демонструє його мистецький талант. У двадцять чотири

роки Шевченко супроводжував свого господаря до Петербурга, де справив

таке враження на місцевих художників, що вони запропонували викупити

його свободу. Художники виставили на аукціон картину поета Василя

Жуковського. Отже, за 2500 карбованців, велику суму грошей у 1840 році

Шевченко став вільною людиною. (Hartmond, 2017) (Gregorovich., 2014, p. 8)

Людина, яка намалювала портрет, щоб купити свободу Шевченка, Карл

Брюллов, став його новим учителем, допоміг Шевченку вдосконалювати його

як художника. Проживаючи в Санкт-Петербурзі, Шевченко кілька разів

відвідував Україну між 1843 і 1846 роками. Можна уявити, що побачивши

його земляків і жінок у рабстві, коли він щойно звільнився, напевно, глибоко

вплинуло на нього. Саме в цей період він створив такі емоційні поезії, як

Мрія , фарсовий вірш, що описує безнадійне існування і страждання
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українських кріпаків і козацького гетьмана російськими царями. В іншому

вірші, Мій заповіт , Шевченко закликає своїх земляків після його смерті

«повстати» і боротися за свободу проти «тирана». Такі твори зробили

Шевченка ціллю царя. Його погибеллю було б зв’язок із групою націоналістів

під назвою Братство святих Кирила і Мефодія. Вони прагнули до незалежної

України, яка б входила до слов’янського союзу. Називається їхній маніфест,

написаний учасником групи Миколою Костомаровим Книга Буття

українського народу . Як випливає з назви, книга закликає до вільної України,

що ґрунтується на християнських засадах із скасуванням кріпацтва та освіти

для всіх. (Subtelny, 2009, p. 236) Наприклад, розглянемо, як мова «Книги

Буття українського народу» викликає біблійні уривки.

Україна встане з гробу і покличе свого брата слов'ян; вони

почують її заклик і повстануть всі слов'яни ... і Україна буде

самоврядною республікою в слов'янському союзі. Тоді всі народи

вкажуть на те місце на карті, де розташована Україна, і скажуть: «Ось

камінь, що відкинули будівничі, став наріжним». (Subtelny, 2009, p. 236)

.

Фактично, Костомаров ненав’язливо базувався на своїй книжці Книги

польського народу і польське паломництво Адама Міцкєчича. Так само

Міцкєч закликав майбутню польську націю, яка «встане з могили і врятує всі

поневолені народи».(Plokhy S. , 2015, p. 158) Хоча Братство святих Кирила і

Мефодія змовилося про вільну Україну, вони розходилися, як швидко це

зробити. Деякі члени виступали за повільні та поступові кроки до

незалежності, щоб дати час для навчання населення, тоді як Шевченко був

найрадикальнішим, який виступав за революцію. Згодом у 1847 році студент

Київського університету Олексій Петров повідомив владі про затримання
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групи. Члени отримали різні покарання, а Шевченко отримав найтяжчу з

десяти років каторжних робіт у російському військовому батальйоні та

постійне заслання з України. Хоча йому було заборонено займатися

живописом чи віршами, його безпосередні утримувачі дозволили йому це

робити. Саме в Середній Азії він малював пейзажі Аральського моря, а в

Казахстані в Новопетровському форті малював портрети казахів. У 1930-х

роках база буде названа в його пам'ять – Форт Шевченка. Відбувши

покарання, він був звільнений в 1857 році і змушений жити в Санкт-

Петербурзі під «наглядом поліції». (M. Antokhii, 2004)(Koshelivets,

1984)(Subtelny, 2009, p. 235)(Plokhy S. , 2015, p. 156) . Враховуючи

насильство, яке він зазнав на каторжній роботі, його здоров’я так і не

відновилося повністю, і він помер у 1861 році у віці лише сорока семи років.

Як він просив у своїй поемі «Мій заповіт», друзі перевезли його тіло з Санкт-

Петербурга на вершину пагорба з видом на Дніпро.

Проаналізувавши основний наратив Тараса Шевченка в українській

політичній культурі, ми проаналізували наратив російського дискурсу в

порівнянні з українським дискурсом. Наші результати такі.

Після того, як совєти взяли під контроль імперію, включно з Україною,

вони взялися за ребрендинг образу Шевченка – оскільки легше зробити

ребрендинг, аніж стерти героя, що вже існує в головному наративі. Тому вони

створили для нього новий образ, у якому був охоплений його бунтарський

дух, а також того, хто, як бачать, підтримує нову радянську владу. На

підтримку цієї розповіді була опублікована стаття під назвою: Червоний

Христос(Rubchak, 1980, p. 24) . Радянська пропаганда передбачала визнання

історії українського поневолення Росією та Німеччиною. Отже, справа

Шевченка збігається з радянською. Богдан Рубчак писав, що Рада керувала

своєю програмою «радянізації», яка включала «діалектичний портрет

Шевченка як «революційного демократа», що є відвертим зловживанням
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терміном Леніна для російських радикальних журналістів 1860-х

років».(Rubchak, 1980, p. 30) Рубчак продовжив наступним описом

ребрендингу Шевченка радянським урядом:

Шевченко був матеріалістом; позбувшись романтичних марень

романтизму в молодості, він незабаром став «критичним реалістом»;

його літературне виробництво безпосередньо залежить від російської

літератури, а сам він назавжди був вдячний росіянам за те, що вони

навчили його мистецтву поезії; він був «народним поетом», «критично»

використовував фольклор, щоб виявити та визначити в ньому

революційні моменти... (Rubchak, 1980, pp. 30-31)

Щодо радянського ребрендингу, опис продовжує стверджувати, що

оскільки Шевченко працював у так званих «непросвітлених умовах», було

зрозуміло, що він не зміг створити ідеологію, яку Рада прийняла для народу,

всупереч капіталістам.(Rubchak, 1980, p. 31) . Мабуть, однією з

найпомітніших дій радянської влади для охоплення образу Шевченка було

перейменування в 1939 році Київського національного університету імені

поета-революціонера. Насправді, Шевченко ніколи не боявся відхилятися від

своєї радикальної позиції на підтримку вільної та незалежної України. Він

навіть докоряв таким українським героям, як Богдан Хмельницький, за

підписання Перяславської угоди 1654 р. – хоча й підтримував факт повстання

Хмельницького в першу чергу.

Іншим важливим існуючим наративом за життя Шевченка і після нього

було переконання, що російська мова та російська література є вищими за

українську. Поширені помилки натякають на те, що Україна є мовою селян,

некультурною та невишуканою, а отже, не пристосованою до високої

літератури. Георгій Грабович дослідив твори Шевченка і те, як він майстерно
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використав міф, щоб навчити читача, яка несправедлива і безнадійна держава

існує для українців.

У сьогоденні від України залишився лише підвішений,

безпорадний жіночий світ – світ кріпаків, прив’язаних до землі, але без

пам’яті про своє славне минуле, без почуття ідентичності, про нащадків

козаків, які тепер готові рабами царського деспотизму. . Це світ

занепалих жінок і позашлюбних дітей; його проклятий віктимний стан

підкреслюється повторюваними мотивами інцесту та зґвалтування

(Grabowicz, 1980, pp. 491-492) .

Далі Грабович пояснює, що Шевченко вважав, що для того, щоб

спонукати до змін і бунту, важливо підкреслити жахливі обставини, які

існували для українців. «Єдина постанова – і він єдиний її дає – це переказати

минуле, воскресити пам’ять та самобутність, відкрити очі та вуха своїм

зневаженим співвітчизникам на велику руїну, якою стала Україна.(Grabowicz,

1980, p. 494) .

Шевченко вклав у свою поезію архетипи, античні міфи та біблійні

алегорії як засіб для навчання та натхнення. Наприклад, його вірш Кавказ,

починається з біблійної цитати Єремія 9: Я: «О, коли б моя голова була

сльозами, а мої очі — джерелом вод, щоб я плакав день і ніч за вбитими

дочкою мого народу!» Потім поема починається з грецької історії про

Прометея, прив’язаного до краю гори, з орлом, який їсть його печінку. У міфі

Прометей створив людину за образом богів. Через деякий час Зевс був

незадоволений жертовними приношеннями, які людина приносив богам, і,

отже, позбавив їх використання вогню. Однак Прометей, відчуваючи таку

любов до людства, і з великим ризиком для себе, повернувся на землю, щоб

повернути їм використання вогню. Внаслідок цього Зевс засудив Прометея на



73

вічні страждання. Тобто, оскільки він не міг померти, орел повертався щодня,

щоб з’їсти його печінку, і його страждання за спробу врятувати людство

тривали б вічно. Розглянемо грецькі та християнські алегорії, що вбудовані в

першу частину його поеми.

На Прометея орел

Свята впродовж віків.

Щодня воно рветься, рветься

І його серце, і тіло,

Роздирається, але не зливається повністю

Всю його живу кров,

Бо знову він оживлений

І знову посміхається.

І наш людський дух не вмирає

І наша свобода не вмирає;

А жадібний ніколи не оре

Поля під океаном,

Не сковує людський дух

І живе слово,

Не зводить слави

Всемогутнього Бога.

… (Manning, 1945, p. 166)

Шевченко переплітає християнську тему жертви та образу крові із

закликом до волі. Поміркуйте про наявність у його вірші подібних

метафоричних образів і архетипного лиходія Мій заповіт з 1845 року,

«другий після гімну України і міцно утвердив Шевченка як національного
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барда України». (M. Antokhii, 2004) Здається, він закликає до жорстокого

повстання, яке породить нову українську націю, яка нагадує славне козацьке

минуле, але в якій вони досягнуть своєї мети незалежності.

Мій заповіт

Коли я помру, тоді поховайте мене

В моїй коханій Україні,

Моя гробниця на могилі високо серед розлогої рівнини,

Щоб поля, безмежні степи,

Дніпровський берег

Мої очі бачили, вуха чули

Ревить могутня річка.

Коли з України Дніпро несе

У глибоке синє море

Кров ворогів... тоді я піду

Ці пагорби і родючі поля -

Я залишу їх усіх і полечу

До обителі Божої,

А потім буду молитися.... Але до того дня

Я нічого не знаю про Бога.

О, поховайте мене, тоді встаньте

І розірве свої важкі кайдани

І вода кров'ю тиранів

Свобода, яку ви здобули.

І у великій новій родині,

Сім'я вільних,
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З тихим, ласкавим словом

Пам'ятай і про мене(Gregorovich., 2014, pp. 138-141) .

Нарешті, на завершення цього розділу наводиться переклад чинного

національного гімну, який служить прикладом того, наскільки козацький

архетип і необхідність боротьби за свободу є по відношенню до української

національної ідентичності.

Ще не вмерла України і

слава, і воля,

Ще нам, браття

молодії, усміхнеться

доля.

Згинути наші

воріженьки, як роса на

сонці.

Запанує і ми, браття, у

своїй стороні.

Душу й тіло ми

положим за нашу

свободу,

І покажем, що ми,

браття, козацького

роду.

Ще не вмерла України,

і слава, і воля,

Šče nam, brattja

molodiji, usmichnetjsja

dolja.

Жинути наші

вориженьки, як роса на

сонці,

Zapanujem i my, brattja,

u svojij storonci.

Душу й тило мій

положим за нашу

свободу,

Показую, що моє,

браття, козацького

роду.

Ні, ти не вмерла,

Україно, бач, твоя

слава народилася

знову,

І небо, брати, над нами

знову посміхається!

Як навесні тане сніг,

так розтане ворог,

І ми будемо

господарями у

власному домі.

Душа і тіло, так, все

наше, пропонуємо нам

на поклик свободи

Ми, чиї предки, і ми

самі, горді козаки!
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Висновок до першого розділу

У цьому розділі аналізуються основні наративи ранньої історії України.

Це головні оповідання Київської Русі, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа та

Тарас Шевченко. Як і Велика Британія та США, Україна та Росія мають

однаковий генезис, а пізніші країни стають значно могутнішими. Проте

розуміння історії України є більш складним у порівнянні з Великобританією.

Росія та Україна спираються на наративи Київської Русі, але російські

історики відрізняються від своїх українських колег тим, що династія

Рюриковичів була слов’янською, а не вікінгами. І російські вчені, такі як

Борис Рибаков, обережно підкреслюють свою віру в те, що варяги були

підпорядкованими слов’янським правителям, які часто служили найманцями,

тоді як українські історики здебільшого визнають, що засновниками

Київської Русі були князі-вікінги, як стверджують вавилонські джерела.

Проте обидві країни сприймають засновників Київської Русі як своїх –

предків, зображених як князів-воїнів, усіх об’єднує тема помсти та тріумфу.

Обидва наративи зосереджуються на Володимирі Великому та Ярославі

Мудрому як героях-неохоче у формі чемпіона. Обидва чоловіки виконують

свою наративну траєкторію, долаючи своїх антагоністів, мстячи за смерть

своїх родичів і завойовуючи більше території.

Майстерна оповідь Богдана Хмельницького — це також історія героя-

неохочого. Його заклик до дії – після того, як його сина було вбито, а

дружину викрали, яка також померла через рік. Крім того, Хмельницького

було наказано заарештувати і розстріляти. Як і багато сюжетів фільмів,

початок оповіді ефективно будує підтримку повстання, яке розпочав

Хмельницький, відомого як «Велике повстання». Він повстав проти Польщі

за незалежність, розглядаючи Перяславську угоду як договір, який дасть

Україні сильний протекторат, зберігаючи автономію. Хоча в українському
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наративі він згадується як герой, який повстав проти Польщі та Росії за

незалежність, російські історики зображують його як того, хто приніс єдність

України та Росії, ретельно не враховуючи той факт, що він уклав союз зі

Швецією проти Росії. перед його поразкою і смертю. Хмельницький —

український герой, але подібні до американських героїв, таких як Ендрю

Джексон, обидва дії лідера дають контрнаратив, який можна легко

використати. Для президента Джексона це «Стежка сліз» або раби, якими він

володів, для Хмельницького – це єврейські погроми, які сталися під час його

повстання.

Головна розповідь про Івана Мазепу та Полтавську битву була

прикладом продовження прагнення до свободи, яке буде відтворено у

майбутніх спробах здобути свободу під час Першої світової війни, Другої

світової війни та остаточного досягнення незалежності в 1991 році.Усі історії

разом створюють наратив з метою викликати бажання повстати проти Росії,

щоб створити вільну та незалежну націю. Майстерна оповідь Івана Мазепи є

прикладом того, як український герой розігрує подорож героя. Спочатку

неохоче, Іван Мазепа вирішив підняти бунт, знаючи, які жахливі наслідки

матиме невдача. Розповідь також встановлює існуючий конфлікт репресій з

боку Російської імперії, щоб викликати бажання повстання.

Головна оповідь Тараса Шевченка — це історія людини та її

письмового твору. Його твори переказують минуле, спираючись на існуючі

історії повстання, щоб просвітити український народ та намагатися надати

йому ідентичність у найглибшій та емоційній формі. Він неодноразово

використовує міфи, символіку та метафори, спираючись на історії репресій,

жертви, мучеництва та повстання. Він використовує біблійну мову, яка

вкорінилася в нації з часів її християнізації Володимиром Великим у 9 ст. th

століття і навіть дохристиянські історії, такі як «Прометей» – підкріплення

теми жертвоприношення. Більше того, власне життя Шевченка — це
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майстерна розповідь, у якому він зображений як герой, так і мученик, що

символізує найвище покликання сучасного українців до боротьби за

незалежність.

Шевченко залишається символом української національної

ідентичності і є архетипним героєм для України. Зокрема, Хартмонд

стверджує, що під час революції Євромайдану 2013 року протестувальники

красували зображення Шевченка на своїх щитах і шоломах. А воякам, які

борються з проросійським повстанцем на сході України, видають

закамуфльовану копію збірки віршів Шевченка «Кобзаря». (Hartmond, 2017,

p. 23) . Оскільки Вашингтон і Лінкольн є національними символами Америки,

Шевченко має такий самий статус для України.
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РОЗДІЛ 2. ГЛАВНІ НАРАТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ

КУЛЬТУРИ В ДВАДЦТОМУ СТОЛІТТІ

2.1. Головні наративи української визвольної війни

У другому розділі ми досліджуємо основні наративи української

політичної культури ХХ століття. Наші результати такі: перша головна

розповідь – це українська війна за незалежність з наступним описом того, як

ця розповідь існує на сьогодні.

У 1861 році кріпосне право було скасовано царем Олександром II.

Проте з середини ХІХ століття Росія продовжувала посилювати контроль над

Україною, щоб русифікувати та зменшити націоналістичні прагнення.

Починаючи з 1863 р. Російська імперія заборонила українські видання, а в

1876 р. Олександр II видав указ про заборону будь-якого видання

українською мовою, а також ввезення книжок українською мовою.

Після утворення Австро-Угорської імперії було зроблено ряд поступок,

надавши полякам і хорватам більшу автономію. Українці, які проживали в

Галичині, відчували, що їх зрадили, оскільки вони теж були лояльні до

імперії, але поляки отримали привілеї, нехтуючи українцями.(Plokhy S. , 2015,

p. 172) . У зв’язку з історією панування Польщі над українцями ця подія

переросла в дуже гострий конфлікт. Наслідком, який би допоміг

русофільському русу, тобто українцям, які вірили в краще майбутнє

українців, були тісніші зв’язки чи навіть асиміляція з Росією.

У 1905 році сталася революція, коли робітники, які вимагали кращих

умов праці, страйкували спочатку в Петербурзі, а потім в Україні. Цар

Микола II погодився, видавши маніфест, який надавав «основні громадянські

права, включаючи свободу свідомості, слова, зібрань і об’єднань».(Plokhy S. ,

2015, p. 189) Крім того, знято заборону на публікації українською мовою.
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Хоча українці дуже вітали поступки, їх було б недостатньо, щоб

задовольнити ворожнечу, створену десятиліттями імперського правління.

З початком Першої світової війни українські націоналісти побачили

можливість для незалежності як в Галичині, що входила до складу Австро-

Угорщини, так і в контрольованій Росією Україні. До 1917 року Російська

імперія, ослаблена війною, і страждання від нестачі продовольства призвели

до робітничих страйків і заколотів у військах. Під тиском керівників Думи

цар Микола II вирішив зректися престолу в березні 1917 року. Влітку 1917

року російський Тимчасовий уряд розпочав наступ Керенського, також

відомий як Галицький наступ, який був відбитий німецькою контратакою. Як

наслідок, моральний дух у військових і віра в російський уряд сильно

постраждали. Рівень дезертирства зріс, як і заклики до миру з Німеччиною.

До кінця літа німецькі та австро-угорські війська просунулися через Західну

Україну і 2 вересня 1917 р. взяли латвійське місто Ригу, змусивши решту

російських військ тікати.

Українські націоналісти сформували Центральну Раду, висунули її

лідером Михайла Грушевського та проголосили Україну незалежною

державою, але такою, що залишиться частиною Російської Федеративної

Республіки.(Reshetar, 1952, pp. 54-55) . Грушевський довгий час підтримував

автономну Україну, але вважав, що вона не повинна розірвати зв'язок з

Росією, тобто Росією, яка буде «реформованою демократичною державою».

(Plokhy S. , 2015, p. 205) (Reshetar, 1952, p. 62) .

У відповідь на прихід до влади більшовиками під час Жовтневої

революції Центральна Рада наблизилася до повної автономії, проголосивши

незалежність Української Народної Республіки (УНР). Хоча вона все одно

залишиться державою «... у федеративному союзі з Росією».(Plokhy S. , 2015,

p. 207) Так само 24 грудня 1917 року в східному промисловому місті Харкові

більшовики встановили конкуруючий уряд під назвою Українська Народна
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Республіка Рад. Місце, де більшовики користувалися більшою підтримкою

серед робітників. Більше того, лідер більшовиків Володимир Ленін розумів

необхідність підтримки націоналізму як тактику завоювання привабливості

серед українців, особливо пролетаріату. Однак, як пояснює Субтельний,

«…Українські національні прагнення були визнані теоретично, але відкидані

на практиці».(Subtelny, 2009, p. 349) Починаючи з січня 1918 р. більшовицькі

війська вторглися в Україну, виводячи центральні промислові міста на шляху

до Києва. Отже, Грушевський як голова Центральної Ради проголосив повну

незалежність УНР і мав на меті отримати підтримку Німеччини.(Reshetar,

1952, p. 113) .

Коли близько 12 000 більшовицьких військ вторглися в Україну з

північного сходу, український військовий міністр Симон Петлюра намагався

зупинити їх за допомогою невеликої армії, до якої входили січові стрільці,

вільне козаче ополчення та українські студенти. Більшовицькі війська після

кількох днів напружених боїв змогли змусити Петлюру відступити. На

залізничній станції Крути, що на півночі України, було оточено та вбито загін

чисельністю 300-400 студентів. (Subtelny, 2009, p. 352) (Plokhy S. , 2015, p.

209) .

Знаючи, що більшовики візьмуть Київ і всю Україну, було лише

питанням часу, 9 лютого 1918 р. Центральна Рада підписала Брест-Литовську

угоду з Центральними державами про військову допомогу в обмін на хліб.

Невдовзі після угоди німецькі та австрійські війська чисельністю 45 000

солдатів увійшли в Україну. До кінця березня німецькі війська витіснили

більшовицькі сили з України, що призвело до підписання більшовиками

мирного договору з Центральними державами, який передбачав визнання

України як незалежної держави.(Plokhy S. , 2015, p. 210) (Subtelny, 2009, p.

353) . Однак Німеччина, незадоволена відвантаженням зерна, нездатністю

Центральної Ради створити функціональний уряд і залишила схилих членів
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Ради, вирішила здійснити переворот і розпустила уряд. Вони створили новий

консервативний уряд під назвою Гетьманщина, лідером якого став генерал

Павло Скоропадський, вихідець із козаків. Потім він перейшов до зміни

соціалістичної політики Центральної Ради(Subtelny, 2009, p. 356) .

Як і депутати Центральної Ради, Скоропадський також підтримував

майбутню незалежну Україну. Крім того, він сприяв і успішно розвивав

інституції в Україні, включаючи університети, впроваджував українську мову

в шкільну систему та інші державні установи. (Plokhy S. , 2015, p. 211) .

Однак, розробляючи функціональний уряд і поліцію, німці перешкоджали

створенню належної української армії, яка могла б кинути виклик її впливу.

(Subtelny, 2009, p. 357) .

Проте багато українців не довіряли підтримуваному Німеччиною

гетьману. Скоропадський був високоповажним генералом з царської Росії.

Плохій зазначає, що багато українців вважали консервативний уряд винним у

створенні «безпечного притулку» для російських консерваторів, які втекли з

Росії після приходу більшовиків до влади.(Plokhy S. , 2015, p. 211) . Більше

того, він був одним із найбільших землевласників в Україні. Він представляв

стару консервативну гвардію, тоді як комуністична ідеологія більшовицької

та соціалістичної політики Центральної Ради була привабливою для багатьох

українців, викликаючи угруповання у громадянській війні. До кінця літа 2018

року тисячі робітників страйкували, а «близько 40 тис. селян приєдналися до

збройних військових загонів» на противагу підтримуваному Німеччиною

гетьману. (Plokhy S. , 2015, p. 211)(Subtelny, 2009, p. 356) . З метою підняття

повстання проти Скоропадського учасники УНР створили групу з п’яти осіб

під назвою Директорія, названу на честь постфранцузького революційного

уряду, з Симоном Петлюрою на чолі Директорської армії.

Хоча Німеччина досягла значних успіхів на своєму східному фронті,

прибуття американських військ і техніки на західному фронті означало, що
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Німеччина втрачала свої війська нестійкою швидкістю. У результаті 11

листопада 1918 р. Німеччина та союзники підписали перемир'я, яке

передбачало виведення німецьких військ з України. Німецьким та

австрійським військам було дозволено вийти, і Скоропадський, знаючи, що не

зможе кинути виклик зростаючою силою Петлюри без допомоги Німеччини,

вирішив тікати з України під час відходу німців, переодягнений пораненим

німецьким офіцером.(Kubicek, 2008, p. 85) . Отже, УНР повернула владу в

Києві й заволоділа новоствореними установами. Починаючи з жовтня 1918 р.

українські лідери утворили Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР) в

очікуванні розпаду Австро-Угорської імперії та для досягнення

територіальних претензій у Галичині та навколо неї. Поляки також

претендували на територію. До січня 1919 р. УНР і ЗУНР формально

об’єдналися. Так, у листопаді в Галичині спалахнула польсько-українська

війна (Kubicek, 2008, pp. 86-87) .

Спочатку польські війська змогли взяти Львів, а війська Петлюри

утримували східні частини Галичини. Найкращими солдатами Петлюри були

галицькі війська, які складалися з багатьох німецьких та австрійських

офіцерів, двох російських генералів, а також українські солдати, які воювали

на стороні Австрії. Плохій вказує, що головним поворотним моментом в

українсько-польській війні був прихід 60-тисячного війська, який складався з

колишніх польських військовополонених, які також воювали на боці Австрії.

За іронією долі, вони були озброєні Троїстою Антантою і під керівництвом

кількох французьких офіцерів боролися з більшовиками. Натомість їхній

лідер генерал Юзеф Галлер вирішив спочатку атакувати українські війська,

вважаючи їх нічим іншим, ніж більшовиків, витіснивши їх із

Галичини.(Plokhy S. , 2015, p. 218) .

Тим часом на півдні України колишні імперські старшини та донські

козаки створили Білу армію, щоб перемогти більшовицьку. Генерал Антон
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Денікін очолив Білу армію, яку підтримували союзники, проти більшовиків.

Біла армія розпочала наступ на Україну влітку 1919 року. Коли сили Петлюри

зазнали нападу із заходу польськими військами, а зі сходу — Білою армією та

Червоною армією, армія Петлюри почала руйнуватися, а тисячі солдатів

приєдналися або до Червоної армії, або до Білої армії. Погіршуючи ситуацію,

у листопаді 1919 р. епідемія тифу знищила більшість як Білої армії, так і армії

Петлюри. Наприкінці 1919 р. армія Петлюри повністю зірвалася, а

більшовицька розгромила білу армію Деникона. Біла армія була змушена

відступити з Криму до Стамбула – хоча багато солдатів застрягли в Криму

разом із великою кількістю мирних жителів, переважно представників

соціальної еліти, які втекли на південь слідом за Білою армією. Там з

середини листопада до кінця грудня 1920 року більшовики знищили близько

50 тис.(Werth, 2008)(Plokhy S. , 2015, p. 226) .

Петлюра забрав те, що залишилося від його сили, і уклав угоду з

поляками, яка визнала контроль Польщі над Галичиною. Об’єднана польська

та українська армія атакувала більшовиків у квітні 1920 року під проводом

Юзефа Пілсудського, витіснивши їх із Києва. У свою чергу Червона Армія 13

червня 1920 р. розпочала контрнаступ, витіснивши польські та українські

війська з Києва. Польські та українські війська змогли втримати свої позиції

проти нападу більшовиків у серпні за підтримки Антанти, яка включала

зброю та британські та французькі офіцери, одним із яких був майбутній

президент Франції Шарль де Голль. Битва згадується як «Чудо на Віслі» або

«Битва за Варшаву». Більшовики відступили з Варшави, і в жовтні обидві

сторони погодилися на перемир’я, а в березні Ризька угода офіційно визнала

польський суверенітет над Волинню та Галичиною, а більшовики взяли

Радянську Україну. (Plokhy S. , 2015, pp. 218-221) (Yekelchyk, 2007, pp. 81-83).

Під час беззаконня боротьби України за незалежність з усіх боків

проводилися антиєврейські погроми, в результаті яких загинуло понад 30 тис.
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євреїв, але більшість, близько сорока відсотків, приписували петлюрівцям, які

створили сильний контрнаратив його пам’яті та статусу українця. герой.

Члени більшовицьких військ спочатку брали участь у погромах, коли

відступали навесні 1918 року. Для багатьох більшовицьких солдатів євреї

представляли буржуазію. Тим часом білоармійці проводили погроми під

гаслом «Бий євреїв, врятуй Росію».(Plokhy S. , 2015, p. 222) . Проте

Субтельний стверджує, що погроми денікінців були навмисними, тоді як

погроми петлюрівців були «спонтанними вибухами деморалізованих і часто

п’яних офіцерів, і скоєні вони проти наказів вищого командування».

(Subtelny, 2009, p. 363)

Перемога більшовиків в Україні означала кінець УНР і її коротку

спробу суверенітету. Лідери революції перемогли; Решту свого життя

Скоропадський провів у Берліні, де отримав фінансову допомогу від

німецького уряду. За іронією долі, він був убитий у квітні 1945 року в

результаті бомбардування союзників, коли радянські війська наближалися до

Берліна.(Ohloblyn & Zhukovsky, 1993) . Петлюра був убитий єврейським

вбивцею в 1926 році в Парижі – вбивцю виправдали після тритижневого суду

(Reid, 1997, p. 102) А в 1931 році Михайла Грушевського заарештували під

час Великої чистки Йосипа Сталіна. Радянська влада наказала його заслати до

Москви під нагляд поліції. Через кілька років він захворів і помер у 1934

році(Yekelchyk, 2007, p. 113) .
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2.2. Головні розповіді про Голодомор і великі чистки

Деякі з найбільш травматичних історій в українській історії – про

мільйони жертв Голодомору та Великих чисток, обидві з яких відбулися у

1930-х роках. Як і єврейський голокост від рук нацистів, ці історії постійно

переказуються поколіннями і, таким чином, є частиною колективної

української свідомості. Історії оформлені з чітким розмежуванням добра і зла,

жертв і жертв.

Щоб пояснити ці події в контексті, ми повинні навести певну історію

закінчення Першої світової війни, захоплення влади більшовиками,

здійснення Сталіним радянського державного тероризму та його програми

колективізації. На завершення ми детально розповімо, як історії

структуровані, щоб діяти як частина системи історій, що підтримують те, що

ми вважаємо всеохоплюючою розповіддю імперського гнобителя. Два

наративи переважно розповідаються таким чином.

Набагато безпечніше боятися, ніж любити – Макіавеллі, розділ XVII

Наприкінці Першої світової війни українські повстанці відважно

воювали, але зазнали поразки від Червоної Армії у своєму прагненні до

свободи. У 1921 році Польща та Радянський Союз підписали Ризьку угоду

про надання Польщі Галичини та Волині.

У 1923 році Володимир Ленін здійснив програму під назвою

українізація, щоб отримати підтримку українського населення, яку скасував у

1933 році Йосип Сталін. Політика відновила українську мову в школах,

велике друкування книг українською мовою, швидко почала розподіл землі

серед селянського населення. (Reid, 1997, p. 118) (Yekelchyk, 2007, pp. 82-

83,113) . Однією з найефективніших частин програми було наказ, щоб усі

російські чиновники вивчали та використовували українську мову в
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урядовому листуванні. До 1927 року сімдесят відсотків державних справ

велося українською мовою. Більше того, кількість українців у політичному

істеблішменті зросла з 35% у 1923 році до понад 50% до 1927 року. Крім

того, для України було наголошено на освіті на відміну від попередньої

політики Російської імперії, що призвело до зростання грамотності з 40% до

70% (Subtelny, 2009, pp. 387-388) . Проте значна частина населення, особливо

в Західній Україні, прагнула до незалежності.

Після смерті Леніна в 1924 році Сталін став верховним лідером

радянської партії, перемігши всіх, хто становив загрозу його правлінню. У

1917 році Ленін створив ЧК, пізніше відому як НКВС, а потім КДБ. ЧК була

радянською організацією таємної поліції, зосередженою на придушенні

противників нової більшовицької влади. Він наглядав за примусовими

трудовими таборами, відомими як ГУЛАГ, в’язниці та здійснював

цілеспрямовані вбивства. Відповідно до марксистської ідеології Ленін і

більшовики вважали, що попередню капіталістичну систему необхідно

повністю викорінити разом із прихильниками системи. Частиною населення,

яка підтримувала капіталістичну систему, був середній клас, тобто ті, хто

володів більшою частиною очевидних багатств і засобів виробництва. У

марксистській ідеології їх називали буржуазією – хоча це могла бути особа,

яка володіла невеликим посівом ягід, зерна чи невеликого стада худоби.

Починаючи з правителя попередньої системи, цар Микола II і його сім’я були

заарештовані, і, на жаль, вся родина була страчена, включаючи царську

дружину Олександрію, її п’ятьох дітей і навіть їхніх слуг. Ленін побудував

мережу концентраційних таборів у глибині Сибіру та Середньої Азії для

придушення політичних опонентів. Чаліанд і Блін пояснюють,

…те, що стало відомо як «червоний терор», було втілено в

офіційному декреті… щоб захистити Радянську Республіку від її
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класових ворогів, останніх необхідно відокремити в концентраційні

табори…підрахунки кількості жертв між 1917 р. і 1921 р. їх кількість

становить від 500 000 до майже двох мільйонів… порівняльне

дослідження з царським періодом є ще більш показовим: за перші два

місяці червоного терору було винесено більше смертних вироків –

приблизно від 10 000 до 15 000 страт, ніж за майже весь період. 100

років з 1825 по 1917 (6321 політична страта, з яких 1310 відбулися в

1906 році) (Chaliand & Blin, 2007, стор. 198-204).

До 1927 року Сталін, що означає «людина зі сталі», зміцнив владу,

надійно утвердившись як глава радянського уряду. Продовжуючи роботу

Леніна, Сталін розробив п'ятирічні плани індустріалізації Радянського Союзу.

Це спричинило за собою програму колективізації, яка змушувала селян-

землевласників віддавати свої землі з посівами чи худобою уряду,

націоналізацію та відповідати встановленим урядом квотам. На практиці уряд

конфіскував зерно у селян і визначав кількість, яку їм дозволялося володіти.

Дослідження Субтельного описує покарання за невиконання вимог: «Будь-

який чоловік, жінка чи дитина, яких спіймали на тому, що вони взяли хоча б

жменю зерна з урядового силосу чи колгоспного поля, могли бути страчені і

часто були страчені».(Subtelny, 2009, p. 414) Російський романіст, розповідь

Михайла Шолохова про допити селян, підозрюваних у приховуванні зерна,

малює яскраву картину,

«Холодний» метод: робітника роздягають догола і залишають на

холоді, повністю голим в ангарі. Іноді так обходяться цілі бригади

колективних працівників.
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«Гарячий» метод: ноги і низ спідниці робітниць обливають бензином, а

потім підпалюють. Полум’я гасять, і процес повторюється…(Werth,

1999, p. 166) .

На радянській конференції 1931 року Сталін підкреслив свою мету

досягти паритету із західними країнами в промисловому зростанні: «Ми

відстаємо від передових країн на п’ятдесят чи сто років. Ми повинні

заповнити цей розрив за десять років. Або ми це зробимо, або вони нас

розчавлять». (Traynor, Early, & Horrie, 2019) Щоб профінансувати такий

проект, Радянському Союзу потрібно було експортувати зерно. За словами

Єкельчика, «радянська держава була налаштована видобути з республіки

максимальну кількість зерна для продажу за кордон, щоб фінансувати

величезні промислові проекти Кремля».(Yekelchyk, 2015, p. 47)

Реалізація програми колективізації полягала в закупівлі зерна у селян-

поміщиків, званих «куркулями», за ціною нижче ринкової, «часто за одну

восьму ринкової ціни». (Subtelny, 2009, p. 409) У відповідь на відмову

куркулів від ціни Сталін наказав «тотальну колективізацію» для досягнення

економічного та політичного контролю над селянством. Була розпочата

кампанія класової війни під назвою «розкуркулення» і пропагована як

«хрестовий похід проти багатих селян чи куркулів». (Yekelchyk, 2007, p. 108).

Насправді середній селянин мав набагато менше економічних засобів, ніж

пропагували, заробляючи половину того, що заробляв промисловий робітник.

Однак, оскільки промислові робітники виграли і підтримали нову

соціалістичну кампанію, це протиріччя було проігноровано.

Стратегічним елементом програми розкуркулення було примусове

переселення щонайменше мільйона українських сімей углиб Сибіру –

відстань, яка перетинала кілька часових поясів. Багато загинуло, в тому числі

діти під час подорожі, особливо якщо їх перевозили в зимові місяці. Матері
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також часто віддавали своїх дітей на зупинках поїздів в надії, що у них буде

краще життя(Solzhenitsyn, 1974, p. 360) (Conquest, 1986, p. 138) (Quinn-Judge,

1987). Деякі українці чинили опір уряду, вбиваючи свою худобу або

нападаючи на урядовців. Наприклад, Єкельчик повідомляє, що навесні 1930

року від селянських повстань було вбито та поранено десятки радянських

чиновників. Проте більшість селян погодилася.

Коли до Сталіна дійшла звістка про те, що селяни чинили опір програмі

колективізації в Україні та Казахстані, він відреагував, піднявши квоти на

зерно та вилучивши зерно з кількох господарств. Як наслідок, до 1931 року

виникла нестача зерна, і люди вмирали від голоду в Казахстані, Україні та

південно-західній Росії. У 1932 році голод людей був на піку, але уряд не зміг

відреагувати. Наприклад, до червня 1932 року лише на Київщині голод забрав

життя щонайменше 80 тис. жертв. За іронією долі, Сталін звинуватив у голоді

селян, підняв квоту на зерно на 44 відсотки і «заборонив саме слово з

офіційної кореспонденції».(Plokhy S. , 2015, pp. 250-251) Більше того, поки

тисячі вмирали, Сталін знімав фільми про селян на вражаючих зернових

полях. (Bulley, 2003) .

Оскільки українці голодували, багато хто намагався втекти до Росії за

їжею, але їм завадили збройні війська на кордоні(Yekelchyk, 2015, p. 48) .

Більше того, коли звістка про голод поширювалася, західні країни посилали

зерно до Радянського Союзу. І все ж Сталін відмовився від потягів,

заперечуючи існування ситуації. Ніколас Верт писав: «У 1933 році, коли ці

мільйони вмирали з голоду, радянський уряд продовжував експорт зерна,

відправляючи 18 мільйонів сотих зерна за кордон «в інтересах

індустріалізації»». (Werth, 1999, p. 167) (Dadabayeva, 2016)

Дані свідчать, що Сталін та його адміністратори явно вважали голод

виною селянського опору його кампанії примусової колективізації, на відміну
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від його безрозсудної політики та нелюдських наказів. Їхню позицію

демонструє наступна промова одного з обер-лейтенантів Сталіна в 1933 році:

«Між селянством і нашим режимом йде нещадна боротьба. Це боротьба

на смерть. Цей рік був випробуванням наших сил та їхньої

витривалості. Потрібен був голод, щоб показати їм, хто тут господар.

Це коштувало мільйонів життів, але колгоспна система залишилася. Ми

виграли війну!» (Subtelny, 2009, p. 415)

За оцінками експертів, від голоду загинуло від трьох до шести

мільйонів українців. Подія, яка описується як «ідеологічно вмотивоване

масове вбивство»(Yekelchyk, 2015, p. 48) схожий на Голокост(Werth, 1999, p.

167)(Snyder, 2010, pp. 385-386) . Через кількість загиблих та кількість

постраждалих сімей, подія залишається однією з найбільш емоційних історій

у сучасній Україні, яка виступає символом і попередженням про небезпеку

правління з Москви.

… і ті, кого він ображає, залишаючись бідними і розсіяними, ніколи не

зможуть його поранити; в той час як решта, залишаючись неушкодженими,

легко замовчуються, і водночас прагнуть не помилитися, боячись, що це

станеться з ними так само, як і з тими, хто був пограбований. - Макіавеллі

Розділ III

Починаючи з 1919 р. переможець більшовицького уряду розпочав ряд

чисток з метою консолідації влади та викорінення противників нової

комуністичної влади. Велику чистку 1937-38 років часто називають Великим

терором або Єжовським терором, названим на честь сталінського голови

НКВС Миколи Єжова. Операція розпочалася в 1934 році, досягнувши свого
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піку в 1937 році. Враховуючи розміри України, яка становила понад 29

мільйонів у 1926 році, і складалася переважно з селян, які мали

дрібнобуржуазні та сильні націоналістичні нахилі, Сталін вважав Україну

загрозою для своєї влади та промислових амбіцій. За словами Плохія, Сталін

так і не подолав раптового нападу на більшовицькі війська в червні 1920 року

польської та української армій під проводом Юзефа Пілсудського та Симона

Петлюри, які витіснили Червону армію з Києва. Таким чином, у Сталіна була

реальна можливість повторення такого повстання, і він був налаштований

зупинити його.(Plokhy S. , 2015, pp. 251-252) .

Чистки проводилися сталінськими НКВС по всьому союзу,

арештовуючи людей різних станів, але насамперед вищих політичних і

державних ланок. Хоча багато хто був прихильниками більшовицької

революції та її комуністичної ідеології, вони все ж стали жертвами чистки. Їх

звинувачували у злочині, заарештовували та катували, поки вони не зізналися

та не назвали імена своїх співучасників. Багато з цих зізнань називали імена

невинних людей, а також членів їхніх власних сімей.(Subtelny, 2009, p. 420)

Російський історик Стівен Ф. Коен в інтерв'ю пояснив, що в уяві

Сталіна люди вдавалися лояльними, але носили маски, а отже, були ворогами

Сталіна, а отже, ворогами держави.

Тепер, що було тоді, НКВС, політична поліція, їм дали квоти, їм

розповіли б з офісу Сталіна у Веронежі чи в Рязані, тридцять відсотків

партії — вороги народу. Вони заарештовують їх, але вони хотіли

змагатися, вони хотіли показати, що вони лояльні, щоб заарештовувати

більше. Тоді ось що сталося у в’язницях, і це дуже важливо. Все було

сказано, що це змова. Одна людина не може змовитися, для цього

потрібні як мінімум дві людини. У будь-якій країні закон про змову —

це змова. Основне правило для кожної заарештованої особи було десять
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співучасників. Тож порахуй, тебе арештують, жінок теж катують,

везуть у в’язницю, катують і змушують назвати своїх десяти

співучасників, і, нарешті, добре порахуй – десять раптом стають

сотнею, сотня перетворюється на тисячу, десять тисяч, і ви дуже

швидко добираєтеся до мільйона (Cohen, 2015) .

Вплив сталінської програми державного терору відчули мільйони

людей у всьому Радянському Союзі. Люди боялися відійти від розповіді

Кремля. Вони говорили кодом, боячись, що критично висловлюючись про

владу, їх можуть заарештувати.

Для цих людей це означало невпинний страх. Страх почути стукіт у

двері серед ночі; страх зникнути назавжди. Разом психологічні втрати

були жахливими, і їх неможливо було визначити кількісно.

Невпевненість, страх і непередбачуваність були порядком дня…

Найменший фальшивий крок чи неохоронне слово може означати

смерть чи ГУЛАГ (Chaliand & Blin , 2007, p. 206) .

За підрахунками експертів, до таборів примусової праці було

відправлено від 3 до 12 мільйонів людей, у тому числі велика кількість

українців. Субтельний оцінює кількість страчених приблизно в 500 000 з 1937

по 1938 рік, а Снайдер, більш конкретно, робить висновок: «Було розстріляно

681 692 людини».(Snyder, 2010, pp. 385-386) (Subtelny, 2009, p. 421) . Тоді як,

за оцінками Плохія, було заарештовано 270 000 людей, майже кожен другий

був страчений.(Plokhy, 2015, p. 255) За іронією долі кат сталінських чисток

Микола Єжов спіткала та ж доля, що й його жертви, коли він потрапив у

немилість Сталіна, який звинувачував його у надзвичайній кількості жертв.
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Як і багатьох представників елітного класу, його просто звинуватили в

шпигунстві і стратили в 1940 році.(Montefiore, 2003, pp. 295, 322-24) .

Щодо впливу голоду на багато поколінь на колективну свідомість

України, Енн Епплбаум стверджує, що він призвів до великої відтоку мізків

видатних науковців, письменників і політиків. Опір було ліквідовано,

оскільки українців «перелякали до мовчання і покори»… «держава стала те,

чого треба боятися, а не захоплюватися»(Applebaum, 2017, p. 356) . Історія

показує, що така жорстока тактика насправді є афективною, наприклад,

правління Талібану над Афганістаном, Робочої партії Кореї та Комуністичної

партії Китаю. Як сказав Мао Цзе-Дун, «політична влада виростає із ствола

зброї». (Tse-Tung, 1965, p. 224)

За словами Еплбаума, голод підкреслює «деякі настрої сучасної Росії».

Оскільки більшовики були меншістю, їм довелося застосувати крайню й

ефективну тактику, щоб підкорити населення. Крім насильства, вони

використовували пропаганду. Десятиліття ідеологічних виступів

протиставлення «лояльних» радянських громадян проти ворогів держави,

тобто куркулів.

Ця ідеологічна мова виправдовувала поведінку чоловіків і жінок, які

сприяли голоду, людей, які конфіскували їжу у голодуючих сімей,

міліціонерів, які заарештовували та вбивали своїх співгромадян. Це

також давало їм відчуття морального та політичного виправдання.

Лише небагато з тих, хто організував голод, відчували себе винними за

це: їх переконували, що вмирають селяни є «ворогами народу»,

небезпечними злочинцями, яких потрібно знищити в ім’я прогресу».

(Applebaum, 2017, pp. 357-358)
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Голодомор і Велика чистка 1937-1938 років – трагічні та жорстокі події,

які часто згадуються в одному нараті. Ці події, безсумнівно, були частиною

стратегії змусити українське населення підкоритися московському

правлінню, і обидва наративи є повторюваними подіями, переказаними з

українцями як жертвами, а Росія – гнобителькою. Згадки про події зросли

через нещодавню Помаранчеву революцію, революцію Євромайдану,

незаконну окупацію Криму та підтримувані Росією повстання на Донбасі.

Після Помаранчевої революції президент Ющенко назвав голод геноцидом і

сказав, що він «зосереджений на знищенні цілого народу» і є «найгіршим

актом геноциду в історії людства, в якому загинуло майже 10 мільйонів

людей»…Ті, хто говорив про Голодомор, ризикували репресувати».

(Yushchenko V. , 2008) Президент Леонід Кравчук, перший президент

України, але також той, хто провів свою кар’єру, віддано служачи

комуністичній партії та завдячуючи їй успіхом, говорив про небезпеку

іноземного правління на прикладі голоду,

«Демократична форма правління захищає народ від таких напастей»...

«Якщо ми втратимо незалежність, нам судилося назавжди відставати в

економічному, політичному та культурному плані. Якщо це станеться,

головне, ми завжди зіткнемося з можливістю повторення тих жахливих

сторінок нашої історії, включно з голодомор, які були сплановані

іноземною державою». (Applebaum, 2017, p. 344)

Зовсім недавно, у 2017 році, президент Порошенко зробив подібні заяви

в ООН у Нью-Йорку, стверджуючи: «Це був штучний голод в Україні 1932-

1933 років, організований тоталітарним режимом Сталіна, в результаті якого

загинуло від 7 до 10 мільйонів українців». (“Україна пам’ятає”, 2017) Пізніше

того ж року Порошенко разом говорив про голод і Великі чистки, заявляючи,
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що ці події використовувалися для “ліквідації” опору та прагнення українців

до незалежності.

«Основним мотивом організації Голодомору було те, що українці –

другий за чисельністю народ колишнього Радянського Союзу – мали

величезну культурну та історичну спадщину, власні традиції

державотворення, досвід національно-визвольної боротьби»…

«Широке коло української інтелігенції та економічно незалежного

селянства не сприйняли політику Москви. Тому режим поставив собі за

мету знищити українців як націю, яка рано чи пізно поставить питання

про незалежність», … «селян вбивали голодом, а інтелігенцію –

кулями»… «Вони розстрілювали обраних, але мали на меті знищити

всю Україну. Але він виявився занадто великим, і тільки це, за

спогадами Хрущова, завадило відправити всіх українців до Сибіру»

(«Російська Федерація взяла на себе відповідальність», 2017)

У відповідь на значне нарощування Росією війська для військових

навчань уздовж кордону України в 2018 році генерал Віктор Муженко сказав,

що військові навчання «Схід» були «їхніми [Росіями] фактичними планами

проведення наступальних операцій проти України». («Росія планує наступ»,

2019 р.) Як і трагічні та травматичні події, скоєні під час правління Йосипа

Сталіна, триваючий конфлікт і події між Україною та Росією спричиняють

постійний страх серед українського населення, але також слугують

об’єднуючим інструментом зміцнення національна гордість, а також

розповідь імперського гнобителя.
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2.3. Головні розповіді про націоналістів і Другу світову війну

Іншим важливим наративом в українській політичній культурі є

розповідь про піднесення українських націоналістів і розправу над поляками,

вбитими в Україні в 1940-х роках. У результаті нашого дослідження наративи

можна було б розповісти у такий спосіб. Серед українських діячів, які

виділяються, найбільш суперечливими є Степан Бандера та Роман Шухевич.

Залежно від того, з яким українцем ви сьогодні розмовляєте, ці

націоналістичні бойовики опору мають статус героїв/антигероїв і лиходіїв в

українській історії. Щоб зрозуміти їх, треба подивитися на Україну після

Першої світової війни. Як і американські повстанці Джеронімо та Сидячий

Бик, Україна має своїх темних героїв. У цьому розділі буде зосереджено на

піднесенні націоналістичного руху в Західній Україні у 1920-х і 1930-х роках,

а також детально розглянути націоналістичну співпрацю, а потім опір

повстанців нацистській Німеччині та опір повстанців радянському

вторгненню. На завершення цього розділу ми даємо аналіз того, як ці події

діють як система для підтримки трансісторичного імперського гнобителя,

наприклад, Війна за незалежність України 1917-1921 років, що закінчилася

переможною вторгненням Червоної Армії, невдалі повстання Івана. Мазепи

та Богдана Хмельницького та період польського панування. Усі вищезгадані

події підтверджують головну історію, тобто майстерну розповідь про

імперський гніт з боку іноземної держави.

Оскільки Російська імперія ослабла через Першу світову війну,

українські націоналісти розгорнули запекле повстання за незалежність,

відоме як Українська Війна за незалежність 1917-1921 років. За підтримки

Німеччини Україна ненадовго змогла досягти державності, але поразка

Німеччини союзними державами та подальший відхід німецьких військ і

переможної Червоної армії ознаменували повернення московської влади.
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Закінчення боротьби України за незалежність завершилося битвою між

українськими та польськими військами, які воювали з Червоною Армією.

Українські польські війська змогли витіснити Червону Армію з Києва, а потім

відступили й утрималися під Варшавою. Варшавська битва та Ризький

договір стали перемогою Польщі, але українці опинилися під владою чи то

більшовиків, чи то Польщі. У польській Галичині п’ять мільйонів українців

опинилися громадянами Польщі (Kubicek, 2008, p. 91) . Раніше вони входили

до складу Австро-Угорської імперії. Тепер ними правили їхні колишні

вороги. Більше того, у Східній Галичині та на Волині українці становили

етнічну більшість. Вони були обурені тим, що принцип самовизначення

президента Вудро Вільсона був застосований до поляків та інших

національностей, таких як чехи, словаки та литовці – усі вони отримали

незалежні держави. (Plokhy S. , 2015, p. 226) . Тоді як до українського

прагнення до незалежності ставилися по-різному. З польської точки зору, ця

територія перебувала під владою Річі Посполитої до її поразки від Росії в

кінці 18 ст. th століття – і вони відчували, що це по праву їхнє. Субтельний

зазначає, що до українців під польською владою знову ставилися як до

громадян другого сорту – хоча вони мали більше свободи, ніж українці в

Радянській Україні. Проте польську мову зробили основною в українських

школах і взагалі виключили українську зі Львівського університету. Більше

того, Польща реалізувала програму реколонізації, переселяючи від 100 000 до

200 000 польських поселенців у багаті сільським господарством частини

Східної Галичини та Волині. На відміну від українців, нові поселенці були

сильно субсидовані польським урядом, і ключове місце в уряді дісталося

полякам, що підігрівало напругу.(Subtelny, 2009, pp. 427-429) .

Після програшу Української визвольної війни 1917-1921 рр. виникла

нова група націоналістів. Вони складалися насамперед із ветеранів війни,

їхніх синів, дочок, збіднілих селян. Головним фактором, який об’єднував ці
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групи, було їхнє бажання досягти незалежної державності(Yekelchyk, 2007, p.

127) . У 1920 році ветерани війни та переважно члени Січових Стрільців та

Української Галицької Армії створили Українську Військову Організацію

(УВО), щоб продовжити свою боротьбу. Через рік УВО обрала своїм

керівником полковника Євгена Коновальця, який воював проти Рад під час

Войни за незалежність України. Однією з перших мучеників УВО була Ольга

Басараб. Народилася 1899 р. поблизу Рогатина, її батько священик,

націоналіст. У 1914 році вийшла заміж за офіцера угорської армії Дмитра

Басараба, який загинув на фронті. Під час війни працювала у Віденському

жіночому комітеті, де лікувала поранених українських вояків, які воювали за

Угорщину. Була також у складі першого жіночого взводу Січових Стрільців.

Після Війни за незалежність у 1921 році вона працювала в УНР,

забезпечуючи уряд розвідувальною інформацією, а також УВО. 9 лютого

1924 року польська розвідка заарештувала її і знайшла «19 паперів

розвідувальних відомостей про розвідку поліції та військових під час

ретельного обшуку її кімнати». (Candell, 2015) Протягом наступних трьох

днів її допитували і катували до смерті. Перед смертю вона нігтями

видряпала на стіні: «Умираючи мучеником, помстися!»(Marples, 2007, p. 86)

(Olha Basarab, 1984) Такі історії доповнюють глибоко вкорінений наратив про

те, що українців підкоряють іноземні гнобителі, і іноді їх використовують

сьогодні журналісти як порівняння, коли розповідають про нинішніх

ув’язнених, яких утримує Росія.

У 1920-1930-х рр., коли радянський комунізм ставав прийнятним для

дедалі більшої кількості українців на всій Україні, йому протистояла

популярність фашизму – не лише в Україні, а й в Угорщині, Румунії та

Польщі. Найбільший вплив на філософію українських націоналістів зробив

східноукраїнський письменник Дмитро Донцов (1883-1973). Згодом у 1922

році переїхав до Львова і став редактором щомісячного журналу.



100

Літературно-науковий вісник (Літературно-науковий вісник)(Rudnytsky,

1987, p. 106) . Запеклий противник російського імперіалізму та комунізму, він

вважав Україну прив’язаною до Заходу. «Під впливом Шопенгауера, Ніцше

та італійського фашизму» він закликав до інтегрального націоналізму та

уявляв єдину й етнічно однорідну Україну з верховним лідером.(Yekelchyk,

2007, p. 126) .

Націоналісти вважали, що для досягнення незалежності необхідно

вдатися до більш радикальних засобів. Субтельний пояснює точку зору

організації та стратегію індоктринації членів,

Щоб драматизувати та прищепити ці погляди, інтегральні націоналісти

міфологізували українську історію, наголошуючи на культі боротьби,

жертовності, національних героїв. Расизм був відносно незначним

компонентом ідеології, і хоча сліди антисемітизму можна було знайти в

працях деяких прихильників, він не підкреслювався(Subtelny, 2009, p.

442) .

У 1929 році полковник Євген Коновалець, який очолював УВО, за

фінансової підтримки Німеччини організував Організацію Українських

Націоналістів (ОУН). Більшість її солдатів були студентами старших класів і

університетів – багато з них відчували пригнічення польського уряду та

обурювалися невдачами свого попереднього покоління. Щоб створити

підпільну армію, вони розробили стратегію, що необхідно нагадати масам,

що революція замість капітуляції все ще можлива. Того ж року вони видали

свій Декалог або Десять заповідей для ОУНівців.

1. Ти здобудеш Українську Державу, або загинеш у бою за неї.

2. Ви не дозволите нікому ганьбити славу чи честь Вашого народу.
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3. Згадайте Великі дні нашої боротьби.

4. Пишайтеся тим, що Ви спадкоємець боротьби за славу

Володимирського Тризуба.

5. Помстися за смерть Великих Лицарів.

6. Не говоріть про те, з ким ви можете, а тільки з ким ви повинні.

7. Не соромтеся виконувати найнебезпечніші вчинки, якщо цього

вимагає благо Справи.

8. Ставтеся до ворогів твоєї нації з ненавистю і нещадністю.

9. Ні благання, ні погрози, ні тортури, ні смерть не змусять Тебе видати

таємницю.

10.Прагнення розширити могутність, багатство і славу Української

Держави. (Boshyk, 1986, p. 173)

Як і Ірландська республіканська армія, їхня стратегія буде зосереджена

на тактиці повстанців, як-от вбивства урядових і військових чиновників,

тактика «вдари й біжи», влаштування засідки на переважаючу військову силу

та саботування державного майна та постачання. ОУН здійснила сотні

вбивств і диверсій у 1930-х роках переважно проти польських цілей, а також

проти радянських і навіть українців, які були проти ОУН. Наприклад, міністр

внутрішніх справ Польщі Броніслав П’єрацький був убитий за його роль у

«пацифікації» українського населення в Галичині у 1930 році – репресивних

заходах, спрямованих на розгром націоналістів та політичних груп, які

протистояли новій польській державі.(Bronislaw Pieracki, 1993) ; а також

радянський дипломат Олексій Майлов як відплата за голод 1932-1933 років.

Досить сумним було вбивство Івана Бабія, директора середньої школи, якого

ОУН «звинувачувала у співпраці з польською поліцією»(Plokhy S. , 2015, p.

239) . Вбивства викликали різку критику з боку українського населення, а
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греко-католицька церква засудила вбивства.(Yekelchyk, 2007, p. 128)

(Subtelny, 2009, pp. 444-445) .

У 1934 році польська поліція за допомогою внутрішніх інформаторів

змогла заарештувати сотні членів ОУН, включаючи таких лідерів, як Степан

Бандера та Микола Лебедь, обох засуджених до смертної кари, але їх вирок

згодом замінили на довічне ув’язнення.(Plokhy S. , 2015, p. 239) . Голові

Радянської України Хрущову за наказом Сталіна було доручено послабити

ОУН, відрізавши їй голову. Йому це вдалося в 1938 році, коли лідера ОУН

Євгена Коновальця було вбито радянським агентом Павлом Судоплатовим у

Роттердамі. Судоплатов проник в ОУН і під час зустрічі з Коновальцем

подарував ватажку повстанців коробку шоколадних цукерок,

сфальсифіковану для вибуху. Судоплатов більш відомий своєю роллю у

вбивстві Льва Троцького в Мексиці(Marples, 2007, p. 95) (Plokhy S. , 2016, pp.

12-17) . Втрата Коновальця спричинила розрив в ОУН: багато членів

підтримали Андрія Мельника, який стратегічно підтримував тісні зв’язки з

Німеччиною, оскільки на союзників не можна було розраховувати у

підтримці української незалежності. Навпаки, Бандера виступав за створення

бойової сили, готової воювати з ким завгодно, включаючи німців. Більшість

молодших солдатів підтримували Бандеру(Subtelny, 2009, p. 459) ; одним із

таких солдатів був Роман Шухевич. Народився 1907 року в Галичині, він

спостерігав, як його батько таємно зустрічався з українськими

націоналістами, які виступали проти польської та радянської окупації. У

дев’ятнадцять років він здійснив перше вбивство польського шкільного

наглядача Станіслава Собінського з Львівського політехнічного інституту. У

1934 році він разом з іншими членами ОУН, такими як Бандера, був

заарештований за причетність до вбивства польського міністра внутрішніх

справ, відсидівши два з половиною роки в польській в’язниці, де «його нібито

катувала польська влада. ”(Rudling, 2016, p. 33) Згодом він стане командиром
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УПА. Вихвалений за його мужність і холоднокровність під час таких замахів

ветеранами УПА (Mirchuk, 1997, p. 127) , інші використовують подію як

приклад його жорстокості – і українці, і поляки, і росіяни.

22 червня 1941 року початком операції «Барбаросса» почалося німецьке

вторгнення в Радянську Україну. Напередодні ввечері Гітлер зробив коментар

своїм співробітникам, передбачивши наслідки свого рішення: «Я відчуваю,

ніби я відкриваю двері в темну кімнату, яку ніколи не бачив, не знаючи, що

лежить за дверима».(Kissinger, 1994, p. 368) Коли совєти відступали на схід

від Львова, частини під командуванням Шухевича вступили в бій з

радянськими військами. До виведення радянські НКВС масово стратили у

львівській в’язниці близько 20 тис. українських політв’язнів. Там, серед

трупів, Шухевич знайшов понівечене тіло свого брата (Himka, 1993)(Mirchuk,

1997, p. 58) . Німецький бліцкриг продовжував розгромити радянські війська,

які взяли Київ у вересні та Харків у жовтні. Захищаючи Київ, Червона Армія

зазнала 616 тис. вбитих і ще 665 000 потрапила в полон. До кінця 1941 року

німці взяли 3,8 мільйона радянських полонених, з них 1,3 мільйона

українців.(Subtelny, 2009, pp. 460-461) .

Оскільки падіння Москви виглядало вірогідним, заповідь Сталіна

підготувала для нього потяг для втечі. За словами джерела в офісі Сталіна,

лідер ходив взад-вперед поруч зі своїм потягом, ходячи крізь пару,

розмірковуючи про відступ з Москви. Тоді він прийняв своє рішення. «Без

евакуації, ми залишимося тут до перемоги».(Montefiore, 2003, p. 400)(Barnes,

2011) Тоді Сталін спрямував свою нещадність на перемогу у війні будь-якою

ціною. А з численним і витратним населенням він міг собі це дозволити. З

дезертирами у своїй армії він розправлявся своїм звичайним способом. 16

серпня 1941 року Сталін видав наказ № 270. Наказ не лише засуджував будь-

якого радянського воїна до страти за капітуляцію, але й карав їхніх родичів.

Сталін писав,
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«Я наказую, щоб (1) будь-кого, хто знімає знаки розрізнення... і

здасться, розглядали як злісного дезертира, чию сім’ю слід

заарештувати як сім’ю порушника присяги і зрадника Батьківщини.

Таких дезертирів розстрілюють на місці. (2) Ті, хто потрапляє в

оточення, повинні битися до останнього... ті, хто віддасть перевагу,

повинні бути знищені будь-якими доступними засобами, а їхні сім'ї

повинні бути позбавлені будь-якої допомоги». (Montefiore, 2003, p. 379)

Один із багатьох солдатів, генерал Павло Понеделін, був змушений

здатися німецькій армії в 1941 році. Він був заочно засуджений до страти і

врешті страчений в Москві в 1950 році. І: «Дружина і батько Понеделина

були засуджені до п’яти років таборів як родичі зрадника».(Russiapedia, 2018)

Повідомляється, що протягом 1941 і 1942 років Сталін стратив

приголомшливі 157 000 солдатів за дезертирство. (Montefiore, 2003, pp. 394-

395) .

Ворог мого ворога - мій друг - Каутила

Під час хаосу, який розгорнувся після німецького вторгнення, Бандера

разом з Лебедем був звільнений або втік під час розпаду Польщі. (CIA, 2007) ,

випустив меморандум, який охоплює три пункти:

1. ОУН не повинна брати участь у нинішній війні. The Провід а його

голова має переїхати в нейтральну країну і продовжувати свою роботу

через два керівництва. Один для членів ОУН, які проживають на

окупованій Німеччиною території, і один для членів на територіях,

контрольованих противниками Німеччини. Діяльність обох частин
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ОУН мала вести активну і справді самостійну лінію, а не як ланку

секретної служби.

2. На українській території, окупованій СРСР, необхідно створити

організаційну базу, щоб у разі радянсько-німецької війни існувала третя

сила для негайного здійснення зусиль від імені української

незалежності. Особливий акцент необхідно зробити на організаційній

роботі на центральних і східних землях України.

3. Слід використати радянсько-фінську війну для організації підрозділів

української армії на боці Фінляндії. Ці підрозділи мають бути набрані з

емігрантських військових і радянських українських військ, взятих у

полон до Фінляндії.(Mirchuk, 1997, p. 52) .

Мельник, непохитний проти того, щоб Німеччина стала ворогом,

відкинув меморандум. Він наказав стратити Бандеру та інших членів. Проте

Шухевич став на бік Бандери, а інші учасники відмовилися виконувати

накази. ОУН розділилася на дві групи з тими, хто підтримував Бандеру,

відомий як ОУН-Б або бандерівці а ті з Мельником стали ОУН-М або

Мельниковці(Mirchuk, 1997, p. 52)(Subtelny, 2009, p. 460) .

30 червня 1941 року, у перший місяць німецького вторгнення, ОУН-Б

проголосила Україну незалежною державою, а своїм прем’єром висунула

Ярослава Стецька. Заставши зненацька та вважаючи декларацію

суперечливою їхньому порядку денному, гестапо заарештували Бандеру та

інших членів ОУН і відправили до німецьких концтаборів. Бандеру помістили

в концтабір Заксенхаузен до 1944 року, а двох його братів поляки забили до

смерті. Kapos в Освенцимі - kapos були в’язнями, призначеними СС для

нагляду за примусовою роботою(Yekelchyk, 2015, p. 55) (Snyder, 2003, p. 207).

Недовіра Бандери до нацистів виявилася правильною, оскільки вони

вважали українських націоналістів лише корисною «диверсійною силою для
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складання хаосу в тилу Радянського Союзу».(Subtelny, 2009, p. 463) Проте

вони не мали наміру підтримувати своє прагнення стати незалежною

державою. Перед вторгненням ОУН і більшість членів ОУН-Б погодилися

співпрацювати з німцями для створення спеціальної армії під назвою Легіон

Українських Націоналістів. Німці, сформувавши вже латвійську та естонську

дивізії СС (Marples, 2007, p. 251) , призначений для використання частини для

повстанських операцій проти Рад в Україні. ОУН міркувала, що, знаючи, що

пізніше вони, ймовірно, воюватимуть як проти Німеччини, так і проти Рад за

власну свободу, було б корисно отримати передову військову підготовку, яку

вони могли б використати для покращення власної бойової сили. Два блоки

під кодовою назвою Nachtigall і Роланд було створено близько шестисот

чоловік у кожній. Вони підписали річний контракт і воювали проти Рад,

переважно в Білорусі(Subtelny, 2009, p. 463) (Mirchuk, 1997, pp. 62-63) . До

кінця 1942 року вони завершили свій контракт і вирішили не продовжувати

його. Замість того, щоб відпустити легіонерів, німці заарештували багатьох із

них. Шухевич зміг втекти, переодягнувшись у німецького офіцера, і

повернувся в Україну. Після повернення в Україну та в очікуванні

завершення радянсько-німецької війни Шухевич взяв на себе завдання

організації та консолідації різних військових груп, у тому числі багатьох

вояків ОУН-М, в одну армію під назвою Українська повстанська. армія

(УПА) (Mirchuk, 1997, pp. 63-64) . До кінця 1943 року в УПА було близько 30-

40 тис. солдатів.(Subtelny, 2009, pp. 473-474) (Yekelchyk, 2015, p. 55) . Згідно з

радянськими даними та записами ОУН, до 1944 року кількість повстанців-

націоналістів зросте до 100 000 осіб. Крім етнічних українців, які становили

більшість їхніх вояків, до УПА вступило багато іноземних громадян з

німецької армії та Червоної армії. Так були створені національні загони, що

складалися з грузинів, татар, узбеків, вірмен та азербайджанців(Plokhy S. ,

2016, p. 8) (Mirchuk, 1997, p. 78) .
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Шухевич додав до свого імені Тараса на честь Тараса Шевченка –

символу і символізатора української національної ідентичності. Ще Шухевич

додав Чупринку, за українським поетом-символістом Грицьом Чупринкою.

Він був не тільки поетом, але боровся за незалежність України в 1917-1920

рр. і був убитий радянською таємною поліцією - ЧК.(Mirchuk, 1997, pp. 70-71,

74) (Hrytsko Chuprynka, 2001) . На відміну від Тараса Шевченка, Шухевич не

так сильно зосереджував увагу на християнстві, як на засобі об’єднання своїх

вояків та українського населення проти окупантів, тобто на масовому

використанні християнських аналогій у своїх промовах і закликах. І все-таки,

перебуваючи в польській в’язниці, він щоранку і ввечері змушував

ув’язнених українських націоналістів молитися. Він також змусив Верховне

командування УПА видати прокламацію про урочисте віддавання бійців УПА

під опіку Божої Матері, і кожен загін мав свого капелана. Хоча

повідомляється, що він був толерантним і до інших релігій(Mirchuk, 1997, p.

128) .

Ідеологічно Шухевич стверджував, що підтримує демократичний уряд,

який відображатиме волю українського народу. У серпні 1943 року на III

Великому Зборі ОУН Шухевич проголосив:

ОУН, як лідер революційно-визвольної боротьби, закликає до участі в

цій великій боротьбі всіх громадян. ОУН не бореться за те, щоб мати

собі Україну чи захопити владу в Україні, і не бореться за певний тип

політичної системи. Тип уряду буде вирішувати народ та обрані ним

представники. Але сьогодні ОУН стоїть біля керма визвольної боротьби

нашого народу, а тому закликає всіх приєднатися до боротьби. Ніхто не

повинен залишатися осторонь боротьби! (Mirchuk, 1997, pp. 113-114)
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Проте багато націоналістів з ентузіазмом розглядали німецьке

вторгнення як можливість довго бажаної незалежності. Багато з них

пам’ятали, як за підтримки Німеччини Україна здобула недовгою

незалежність, поки відхід Німеччини не означав кінець здатності України

зупинити вторгнення Червоної Армії. Таким чином, значна частина місцевого

населення вітала німців як визволителів. Більше того, кампанія державного

тероризму, яка була використана проти української політичної еліти, її

чистки, примусова колективізація та напад на церкву, змусили багатьох

людей припустити, що повернення німецьких військ буде рівнозначним

повороту радянської політики, тобто розкуркулення та розкуркулення.

повернення землі селянам(Applebaum, 2017, pp. 323-324) . Описуючи

українські настрої в 1941 році, Мірчук стверджує, що «загальне переконання

українців полягало в тому, що Німеччина була природним, а отже щирим

союзником проти Росії, оскільки підтримувати прагнення України до

державності було в інтересах Німеччини». Далі кажучи, що ці настрої

пропагували й українські політичні групи, які виступали проти ОУН(Mirchuk,

1997, p. 64) .

Знаючи, що значна частина українського населення підтримує німецьке

вторгнення, ОУН у 1942 році розпочала пропагандистську кампанію, щоб

змінити уявлення про німців як визволителів на колоніальних окупантів.

ОУН звернулася до неросійських національностей у Червоній Армії з

проханням приєднатися до них і використала рік для зміцнення своїх сил. За

словами Мірчука, до 1943 року Шухевич вирішив поставити нацистські сили

як головну мішень УПА і таким чином 7 лютого 1943 року розпочав свої

перші напади на німецькі об’єкти. Напади на німців невдовзі перевершили ті

операції проти поляків і совєт (Mirchuk, 1997, p. 67) . Основною тактикою

УПА було зосередження на атаках із засідки, спрямованих на офіцерів

високого рангу. Незабаром, після початку штурму і до того, як німецька армія
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змогла відреагувати, повстанці відступили в ліси та гори, де вони

скористалися підтримкою місцевого населення. Одна з таких операцій

відбулася в травні 1943 року, коли УПА стверджувала, що влаштувала засідку

на голову СА Віктора Луце на трасі Ковель-Брест. (Tys-Krokhmaliuk, 1972, pp.

227, 297) . Ще один такий штурм стався в червні, коли відділи УПА атакували

німецький потяг між станціями Немовичі та Малинське, вбивши 150

гестапівців.(Mirchuk, 1997, pp. 80-81) . Незважаючи на те, що операція проти

нацистських військ відбулася, інші операції визначили б УПА як антагоніста

з військовими злочинами, які нагадують ті, які вчинили німецькі СС.

У їхньому прагненні звільнити Україну методи, якими користувалися

повстанці, створили б найсильнішу контрнаратив їхній справі та пам’яті.

Окрім вбивств невійськових лідерів, тобто польських, радянських та

українських урядовців, різанина польських мирних жителів у 1943 році в

Галичині та Волині залишається емоційною подією, яка символізує

жорстокість повстанців і часто використовується для характеристики всіх

опозицій українців. до іноземної окупації. Для поляків ця територія по праву

була їхньою на основі Ризького договору, а раніше за часів Речі Посполитої.

Для українців вони були більшістю, їхня історія з поляками була гнітом, а до

Речі Посполитої це була їхня земля за часів Київської Русі. Таким чином,

УПА вирішила витіснити поляків у Галичині та Волині, де українців у два

рази переважало поляків.(Snyder, 1999, p. 88) . В опозиції стояла польська

підпільна армія, відома як Armia Krajowa (AK), Армія Крайової. АК також

передбачала війну з УПА за цю територію(Snyder, 1999, p. 95) . Снайдер

повідомляє, що починаючи з 1941 року, від першої хвилі вбивств євреїв

нацистськими загонами, українські допоміжні поліцейські підрозділи, хоча

вони мало займалися розстрілами, виконували допоміжну роль для

нацистських СС. Він каже: «Ліквідація гетто в 1942 році була операцією СС,

але її здійснили близько 1400 німецьких і близько 12 000 українських
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поліцаїв». (Snyder, 2003, p. 210) Він додає, що в березні-квітні 1943 р.

більшість новобранців ОУН-Б походила з допоміжних поліцейських відділів,

і тому, бачачи, як німці ліквідовують євреїв, вони використовували ту саму

тактику етнічної чистки, щоб позбавити Волинь від польського

населення.(Snyder, 2003, pp. 211-212) (Kovensky, 2018) .

Повідомляється, що у 1942 році поляки вбили сотні або, можливо,

тисячі українців у селі Хом, нинішній Хелм, Польща.(Rudling, 2012, p. 362)

(Subtelny, 2009, p. 475) . У українсько-польській різанині УПА відповіла

власними вбивствами на Волині в березні та квітні 1943 року, убивши багато

тисяч мирних поляків. Відповіли польські частини, які працювали з німцями.

Снайдер пише, що «протягом 1943 року польськими загонами самооборони,

радянськими партизанами та німецькими поліцаями було вбито близько

десяти тисяч мирних жителів України».(Snyder, 2003, p. 224) У липні 1943

року УПА знищила в різних місцевостях Волині приблизно 10 тис.

поляків.(Snyder, 2003, p. 228) . Хоча докази показують, що багато українців

захищали та рятували поляків у цей час, те ж саме повідомлялося і про

громадян Польщі.(Snyder, 1999, p. 98) (Grytsenko, 2018) , обидві сторони

вчинили етнічні чистки протягом 1943 і 1944 років з приблизно 15 000 до 30

000 українських жертв, переважно мирних жителів, і від 60 000 до 90 000

польських жертв – також переважно цивільних. (Rudling, 2012, p. 371)(Plokhy

S. , 2015, p. 281) (Subtelny, 2009, p. 475) .

УПА і польська АК продовжували боротися до середини 1944 року,

коли повернення Червоної Армії та відхід німців змусили УПА втекти в гори

і зосередитися майже виключно на військових атаках проти Рад. У серпні

1944 року Польська Армія Крайова розпочала запеклий наступ на німців,

відомий як Варшавське повстання. Після шістдесяти трьох днів бойових дій, а

радянська армія, що вторглася, спостерігала за містом, німці змогли

придушити опір. Внаслідок наслідків було вбито 16 000 солдатів АК і 150 000
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мирних жителів – переважно в результаті масових страт (Harper,

2017)(Snyder, 2010, p. 406) . Потім німці відступили, і совєти змогли відносно

легко взяти Варшаву, повстанці в основному були знищені. АК був

розпущений Радами, і багато членів увійшли до складу Війська Польського,

якому було доручено вивести українців з контрольованої Польщею частини

Галичини в 1947 році в ході операції «Вісла», або «Вісла». Радяни, що

поверталися, як ніколи мали намір знищити український опір. Так, у 1944–

1950 роках до Сибіру було заслано «203 662 західних українців, переважно

членів сімей націоналістичних партизанів». (Yekelchyk, 2007, p. 148) . Під час

операції знову відбулися численні вбивства з помсти поляків і росіян (Snyder,

1999, p. 113) .

Дії УПА, тобто етнічні чистки, навіть якщо вони скоєні й польськими

частинами, негативно поставили націоналіст не лише до ОУН та УПА, а й до

всіх українських націоналістичних груп і рухів опору. Той факт, що мирні

жителі були мішенню та вбиті, той факт, що це було зосереджено на

національності і, таким чином, було етнічною чисткою, ускладнює захист від

того, що їх затаврували як терористів, навіть якщо вони також проявили,

можливо, найбільшу хоробрість у боротьбі проти Рад. найдовший і з

мінімальною підтримкою. Велика різниця між поляками, вбитими в два-три

рази, порівняно з українцями під час масових вбивств 1943–1944 років,

підтверджує розповідь російських, західних і українських письменників про

те, що УПА була агресором і винною у військових злочинах. Хоча ветерани-

націоналісти та співчутливі письменники захищають або применшують їхні

дії, домінуючим наративом є те, що вони були антагоністами, що їхні дії були

незахищеними, і що їхні дії не репрезентують українців.

Як і ОУН, найкращу антинацистську пропаганду створили не їхні

вороги, а їхні власні дії. Починаючи з вересня 1941 року гестапо розпочало

арешти та страти членів ОУН-Б, а через два місяці заарештувало й
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розстріляло понад сорок членів ОУН-М. (Subtelny, 2009, p. 465) . Тоді

нацисти стратили мера Києва і почали відсторонювати ключових урядовців і

впертих представників преси. Простіше кажучи, нацистська політика щодо

України полягала в тому, що слов’яни були Untermenschen нижча раса,

підпорядкована німецькій расі господарів для використання як рабів. Гітлер

назвав Еріха Коха Рейхскомісаріат України. Він призначив Рівне новою

столицею і, керуючи нацистською політикою, подбав про те, щоб керівні

адміністративні та економічні посади були переукомплектовані німцями.

Українцям дозволялося обіймати лише менш помітні посади, такі як мери

невеликих сіл та допоміжні міліціонери. Більше того, Кох скасував середню

школу для українців (Subtelny, 2009, pp. 465,468)(Snyder, 2003, p. 209) . У

своїй промові 5 березня 1943 р. Кох досить чітко демонструє, що нацистська

політика приготувала для українців,

Ми - Головна раса і повинні жорстко керувати, але просто... Я витягну з

цієї країни останніх. Я не прийшов поширювати блаженство. . .

Населення має працювати, працювати і ще раз працювати. . . Ми точно

не прийшли сюди роздавати манну. Ми прийшли сюди, щоб створити

основу для перемоги (Shirer, 1960, p. 939) .

На розчарування селян, Кох не лише зменшив їхні доходи та збільшив

робочий час, він вирішив зберегти політику колективізації як

найефективніший для Німеччини спосіб контролю над господарствами. Він

також знизив їм зарплату (Subtelny, 2009, p. 468) . Щоб знайти так необхідну

робочу силу для підтримки військових зусиль, нацисти ініціювали робочий

призов, у якому поліції наказувалося збирати радянських чоловіків і жінок

для відправки на німецькі фабрики та ферми. До березня 1943 року квота в

3000 українців мала щодня захоплюватися для використання як примусової
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роботи в Німеччині. (Snyder, 2003, p. 225) . Під час німецької окупації з 2,8

млн робітників 2,3 млн були українцями (Subtelny, 2009, p. 469) . Лише у

Харкові, попередній столиці України, місто з населенням 700 тис. загинуло в

таборах примусової праці в Німеччині 120 тис. осіб. Також у місті взимку

1941-1942 років кожні кілька днів підвішували сорок-сімдесят людей за

підозрою у підтримці радянських партизанських військ. В якості тактики

терору німці розвішували тіла з балконів і залишали на виставці протягом

кількох днів. (Yurkevich, 1993) . Під час війни місто втратило 30 000 своїх

людей через страти і близько 80 000 померло від голоду. (Subtelny, 2009, p.

469) . Оскільки в Україні не було жодних таборів знищення, як у Польщі,

нацисти часто страчували євреїв відкрито. Найвідоміша подія сталася в

Бабиному Яру, яру під Києвом. За дводенний період у вересні 1941 року німці

розстріляли 33 771 єврея і загалом 70 000 до кінця 1941 року. Нацисти також

використовували яр для вбивства в’язнів Червоної Армії та націоналістів. За

оцінками, в масовому похованнях знаходиться від 100 000 до 150 000 тіл

(Yekelchyk, 2015, p. 52) (Yurkevich, 1993) .

Нацисти, яких населення сприймало як визволителів, швидко стали

символічно сприйматися як черговий колоніальний гнобитель. Це спонукало

багатьох українців підтримати націоналістів і ще більше совєтів. Проте, як і

під час радянської окупації, більшість українців замість опору обрали послух

(Subtelny, 2009, p. 471) . Жорстким було й ставлення Німеччини до

радянських полонених. До кінця війни з 5,8 мільйонів радянських полонених,

захоплених німцями, 3,3 мільйона загинули в таборах під відкритим

небом.(Subtelny, 2009, p. 468) (Yurkevich, 1993) .

Свобода чи смерть! – Роман Шухевич
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Для Андрія Мельника та інших членів ОУН-М пропозиція боротися з

двома велетнями, у Радах і Німеччині, була водночас безглуздою. Так,

навесні 1943 року, після поразки Німеччини під Сталінградом, ОУН-М, яка

все ще вважала, що найкращий засіб для досягнення незалежності залежить

від підтримки Німеччини, запропонувала Гітлеру створити спеціальний

український підрозділ у складі німецької армії. Вона стала називатися

дивізією Ваффен СС Галичина(Mirchuk, 1997, pp. 75, 77) .

ОУН-Б відкинула ідею співпраці з нацистами, оскільки оптимізм, який

вони мали щодо співпраці та підтримки Німеччини на початку війни, був

зламаний. Проте, вважаючи, що Німеччина незабаром програє війну і що

вони будуть воювати виключно проти Рад, Шухевич вирішив не засуджувати

членів, які вирішили приєднатися до Ваффен СС. Він також сподівався, що

вони повернуться зі своєю підготовкою та досвідом, щоб приєднатися до

УПА проти Рад. Тим більше, Шухевич хотів уникнути кровопролиття між

УПА та членами Ваффен СС, оскільки було б безглуздо жертвувати життям

багатьох українських вояків, коли він вважав Радяни справжнім

ворогом.(Mirchuk, 1997, pp. 76-77) . У червні 1943 року понад 82 тис.

добровольцями приєдналися до дивізії СС «Галичина», а 13 000 зрештою

увійшли до складу дивізії. (Subtelny, 2009, p. 472) .

Перед вторгненням в СРСР Гітлер та його командири сильно

недооцінювали не лише впертість Червоної армії, а й здатність Сталіна

викликати резерви. Замість приблизно 50 дивізій Сталін зміг активувати

понад 200. Таким чином, після вражаючих перемог на початку війни 150

дивізій Гітлера почали згинатися до 1943 року. Влітку 1943 року совєти,

маючи втричі більшу кількість техніки та п’ять разів більше живої сили,

розгромили німців у Курській битві і за рік повернули Україну. (Royde-Smith,

2011) (Subtelny, 2009, pp. 476-477) .
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До середини 1944 року, зіткнувшись із поверненням Рад, багато

націоналістів вирішили втекти на захід, включаючи Мельника та кількох

членів ОУН-М. Восени 1944 року Бандера був звільнений німцями і думав

про повернення в Україну, але інші члени ОУН-Б вважали це занадто

небезпечним і що «він був надто цінним як символ боротьби», і таким чином

переконали його залишитися в Німеччині. Шухевич вирішив залишитися і

продовжувати боротьбу проти Рад як командувач УПА. Він марно намагався

переконати свою дружину забрати його дітей і втекти на безпечний

захід(Mirchuk, 1997, pp. 86-87) (Snyder, 2010) .

З 1944 року, коли мільйони червоноармійців повернулися в Україну,

УПА використовувала ту саму тактику, що й проти німців. Зазвичай вони

уникали прямих перестрілок з радянськими солдатами, оскільки багато

радянських солдатів були призовниками різних національностей, а не

запеклими комуністами. Натомість вони зосередилися на цінних цілях, таких

як співробітники НКВС та старші радянські офіцери, наприклад, операція 29

березня 1944 року, коли УПА влаштувала засідку на кортеж радянського

генерала Миколи Ватутіна, важко поранивши командира.(Plokhy S. , 2015, p.

281) (Tys-Krokhmaliuk, 1972, p. 297) . З метою набору радянських вояків УПА

розповсюджувала листівки. Одна з таких листівок читала,

Ці звірства червоних парашутистів ще раз демонструють, що і

гітлерівські, і сталінські різаки розділяли намір знищити український та

інші народи та пограбувати їхні багаті землі. Разом з усіма іншими

народами, підкореними Радами, Україна продовжить боротьбу проти

гітлерівсько-сталінського імперіалізму. Смерть Гітлеру і Сталіну! Хай

буде мир і дружба між народами! Нехай кожен народ має можливість

мати власну незалежну державу! (Mirchuk, 1997, p. 91)
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Після беззастережної капітуляції Німеччини перед союзниками 7

травня 1945 року совєти могли доручити додаткові війська зосередитися на

звільненні бійців УПА, що залишилися в селі. Близько 57 тис. радянських

військ було віддано на розгром УПА. У 1944-1945 рр. на Західній Україні

відбулися сотні перестрілок між Радами та УПА. Готуючись до штурму,

Шухевич регулярно переодягався у радянського офіцера, який їхав вулицями

Львова, щоб стежити за радянською обороною. (Marples, 2007, p.

170)(Mirchuk, 1997, p. 109) . Дослідження Субтельного показують, наскільки

важкими були бої між Радами та УПА, «За радянськими джерелами, восени

1944 року на Волині УПА здійснила 800 рейдів. Лише на Станиславівщині

Галичини вона вбила близько 1500 радянських активістів. За цей період

совєти стверджували, що знищили тридцять шість «груп УПА» загальною

кількістю 4300 чоловік.(Subtelny, 2009, p. 479) . У розсекречених радянських

звітах стверджується, що між 1944 і 1945 роками вони вбили «91 615

націоналістів-партизанів». (Yekelchyk, 2007, p. 146)

Того ж місяця Шухевич виступив з наступним зверненням до своїх

військ, нагадав їм про їхню справу. Він кваліфікував Радянський Союз як

навіть гірший за Гітлера та його гестапо: «гітлерівська Німеччина нарешті

переможена… українському народу більше не доведеться боятися знищення в

газових камерах чи масових страт… звіриним гестапо». Він нагадує

українцям, що їм більше не доведеться стати «рабом німецького пана». Але,

згадавши про звірства, вчинені гестапо, він закінчує свою промову, знову

зосереджуючись на совєті: «Але з розпадом Німеччини в Україну повернувся

ще гірший агресор: Росія. Поневолюючи Україну століттями, Росія ніколи не

віддасть Україну, незалежно від того, чи вона (Росія) має царський режим, чи

найдемократичніша республіка у світі».(Mirchuk, 1997, p. 87) В іншому

зверненні в липні 1946 року, коли втрати УПА продовжували зростати,

Шухевич виступив із таким закликом згуртувати свої війська:
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З початком зими відбувається титанічний і практично безперервний

наступ ворога на українське революційне підпілля та його військові

частини УПА. Ворог вдав усі можливі засоби, щоб придушити цей рух,

на який покладаються надії всі пригноблені народи і народи СРСР...

УПА зуміла витримати ці штурми впродовж зими… Нехай у вічній

славі живе пам’ять про наших героїв, які віддали своє життя за волю

України! Ми не відступимо ні на крок від мети, заради якої ці герої

поклали життя. З честю виконаємо зобов’язання, які покладає на нас

наш народ: Свобода чи смерть! Своїми подальшими героїчними діями

ми допоможемо зберегти славу УПА. … ми будемо продовжувати

невпинну боротьбу з агресором, поки не досягнемо остаточної

перемоги! (Mirchuk, 1997, pp. 89-90)

У серпні 1948 року НКВС наближалося до Шухевича. Вони

заарештували його дружину, а також малих сина і дочку, які були заслані до

Сибіру. Перед смертю він заявив: «Я пишаюся тим, що отримав можливість

очолити славну армію героїв, рівної якій не було в історії України». 5 березня

1950 року радянська таємна поліція (МДБ) оточила криївку Шухевича в селі

неподалік Львова. Почалася перестрілка, і коли у Шухевича закінчилися

патрони, а не здатися, він убив себе гранатою.(Mirchuk, 1997, pp. 119-120)

(Plokhy S. , 2016, p. 17) . І ось людина, яка присвятила своє життя боротьбі

проти поляків, німців і совєтів, настав свій кінець.

Коли УПА була сильно знищена, її солдати побачили, що петля

затягується, і втекли до Польщі, Чехословаччини та Західного Берліна, щоб

перегрупуватися та підготуватися до чергової боротьби за незалежність під

час, на їхню думку, війни між Заходом і Радами. У 1950-х роках США та

Британія почали скидати з парашутами членів ОУН-Б та інших націоналістів
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в Україну для збору розвідувальних даних. Однак націоналістів залишалося

занадто мало, щоб розпочати ефективну повстанську кампанію, і операції з

повітряного десанта припинилися після 1953 року. (Plokhy S. , 2015, p. 296) .

Тим не менш, США залишалися в контакті з націоналістами, вважаючи їх

корисним активом у разі війни з Радами.

ЦРУ відновило та розширило свої контакти з українцями та іншими для

прихованих дій проти комуністів і як військові засоби для

використання в тилу Червоної Армії як партизан, диверсантів та лідерів

опору. ЦРУ продовжувало чіплятися за ці групи ще довго після того, як

їхня безпосередня корисність закінчилася через помилкове

переконання, що вони були цінним резервом військового часу.(Ruffner,

1998, p. 41) .

Однак у 1959 році КДБ наздогнав Степана Бандеру. Радянський агент

Богдан Сташинський убив його, коли він увійшов до свого житлового

будинку в Мюнхені з пістолета, який розпилив ціанід на обличчя жертви, що

спричинило швидку смерть.(Plokhy S. , 2016, p. 65) . Радянський Союз тепер

був сильнішим, ніж будь-коли. У 1956 році радянські солдати жорстоко та

ефективно розгромили Угорську революцію, убивши тисячі людей; у 1957

році вони випередили США в космічній гонці з успішним запуском

супутника «Супутник» на орбіту; Москва контролювала свої маріонеткові

уряди в Україні та Польщі; і повстанці у В'єтнамі виявляться катастрофою

для США. Проте через десятиліття обставини зміниться.
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Висновок до розділу другого

У цьому розділі проаналізовано основні наративи початку і середини

ХХ ст. Основні наративи – українська війна за незалежність, Голодомор і

Великі чистки, Націоналісти та Друга світова війна. Підкріплений

розповідями першого розділу, а саме заснування та піднесення Київської Русі,

повстання за незалежність Хмельницького, Мазапи та Шевченка, розділ

другий показав, що головна розповідь імперського гнобителя побудована як

заклик до боротьби за незалежність.

Головна розповідь про українську війну за незалежність, короткочасну

незалежність України за підтримки Німеччини показала Україну як країну,

яку Захід (США, Великобританія, Франція) не бажав підтримувати. Українці

десятиліттями зазнавали утисків Російською імперією, не мали права читати і

писати рідною мовою. Тим не менш, наратив Української Війни за

незалежність є прикладом героїчних людей, які борються за незалежну

Україну. Хоча вони не досягли успіху, їх пам’ятають, переказують і

незакінчені.

Головна розповідь про Голодомор і Великі чистки 1930-х років були

часом великої жорстокості та страждань сталінської таємної поліції. Замість

героя, Голодомор має форму віктимізації. Як і єврейський голокост,

Голодомор дуже емоційний, що викликає співчуття та гнів серед аудиторії.

Тематично повторюється, що голод був рукотворний і використаний з метою

заспокоїти прагнення України до незалежності. Так само чистки відбулися

через кілька років після голоду і були продовженням пацифікації України.

Понад мільйон українців було депортовано до Сибіру, сотні тисяч українців

розстріляно. Чистки також мають форму віктимізації і продовжують служити

прикладом того, що може статися, коли керує іноземна держава, особливо

така могутня, як Росія.
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Головний наратив націоналістів та наративів про Другу світову війну

охоплює як революцію, так і форми історії жертв з українцями як

революційними борцями, жертвами та мучениками. По-друге, поляки також

зображені як жертви, за винятком невеликої меншини українського

населення. Загалом, Степан Бандера та Роман Шухевич представляють

архетип антигероя, що порівнюється з Радянським Союзом та нацистською

Німеччиною, що представляють архетипових імперських загарбників. Як

система, історії підтримують більш масштабний і повторюваний головний

наратив імперського гнобителя, який повторюється з монголами, польськими,

російськими, німецькими та радянськими в ролі імперського гнобителя.

Український глядач розуміє себе як революціонера і знає, що він повинен

робити – бунтувати. Сьогодні розповідь повторюється, коли Росія знову

постає як імперський гнобитель. Таким чином, бажаний результат ще не

досягнутий, а опір триває. Агресія з боку Росії після революції Євромайдану

2014 року та подальша анексія Криму та повстання на Донбасі, підтримані

Москвою, лише зміцнили наратив імперського гнобителя – суттєво вплинули

на українську національну ідентичність. Подібно американському антигерою

Джеронімо та Сидячого Бика в колективній пам’яті США, Бандера та

Шухевич завжди присутні в наративі імперського гнобителя.

Під час огляду військового параду 2018 року на честь незалежності

України президент Петро Порошенко зауважив, що Україна «розірвала всі

зв’язки з Російською імперією та Радянським Союзом». Крім того, міністр

оборони України Степан Полторак проголосив своїм військам «Слава

Україні!» Вони відповіли: «Героям слава!» («Порошенко заявляє», 2018)
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РОЗДІЛ 3 ГЛАВНІ НАРАТИВИ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ ЗА
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

«релігія, заснована на догматах ненависті та класової боротьби». Іван

Франко про марксизм 1898

3.1. Головні наративи Чорнобиля та радянського падіння

У третьому розділі ми розповідаємо про наше дослідження щодо

наративів Чорнобильської ядерної катастрофи, розпаду Радянського Союзу та

безперервної боротьби України за незалежність, як це видно з проголошення

незалежності України в 1991 році, і геополітичного зсуву на захід після

Помаранчевої революції 2004 року. та Євромайдану 2014 року. Нижче

наведено опис того, як наративи існують в українській політичній культурі.

Оскільки контроль Москви над Радянським Союзом слабшав протягом

1980-х років, в Україні та за її межами відбулися ключові події, які

передвіщали і вплинули на розпад Радянського Союзу. Такі події, як

Чорнобильська катастрофа в Україні, невдала військова кампанія в

Афганістані та стагнація економіки, допомогли підштовхнути Союз до точки

перелому. Наратив про Чорнобиль підтримує український імперський

гнобитель, який повторюється протягом усієї її історії. Чорнобильська

катастрофа йде за сюжетною лінією віктимізації, а наступні події –

Декларація незалежності, Помаранчева революція та революція Євромайдану

– за революційною сюжетною лінією. Усі події є частиною наративу

імперського гнобителя, який протягом століть є частиною історії України та є

важливим чинником сучасної національної ідентичності країни.

З 1960-х років економіка Радянського Союзу зазнала стагнації. У період

з 1966 по 1985 рік темпи промислового зростання впали з 8,4% до 3,5%. У

сільському господарстві він знизився з 3,2% до 0,5%. В результаті Радянський
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Союз став ще більш залежним від експорту нафти і газу (Plokhy S. , 2015, p.

307) . Українські газові поклади вичерпалися, оскільки їх експортували в інші

частини Радянського Союзу та сусідні країни Центральної Європи. Прагнучи

модернізувати систему, радянський лідер Горбачов ввів «Перебудову», що

означає «реструктуризація», і «Гласність», що означає «відкритість».

Перебудова була введена, щоб послабити центральний контроль над

економікою, щоб підвищити продуктивність, а «Гласність» мала на меті

забезпечити більшу прозорість із громадськістю. Реформи отримали рішучий

відштовхування комуністичних прихильників жорсткої лінії, і в Україні

відродилося дисидентство – Кремль втрачав монополію на владу(Plokhy S. ,

2015, p. 313) (Subtelny, 2009, p. 574) .

26 квітня 1986 року сталася найстрашніша ядерна катастрофа в історії,

коли вибухнув реактор на Чорнобильській АЕС, кинувши в українське небо

величезну хмару радіації. Пожежники та волонтери виїхали на місце події без

належного обладнання безпеки. Тридцять осіб, які отримали першу допомогу,

помруть від радіаційного отруєння протягом кількох місяців. Понад 200 000

людей були залучені до прибирання та зазнали радіації, хоча саме близько

1000 людей зазнали найвищого опромінення протягом першого дня

надзвичайної ситуації. Хоча українським чиновникам було дозволено

евакуювати мешканців у межах 30 кілометрів від електростанції, їм не

дозволили повідомляти решту людей в Україні про ризик ядерних опадів. Що

ще більш незахищено, Москва відмовилася скасувати 1 травня вул , Парад до

Дня міжнародної праці у Києві, лише за 70 миль на південь, навіть після того,

як вітер змінився на шляху до столиці. За оцінками Всесвітньої організації

охорони здоров’я, близько 5000 людей померли від раку, пов’язаного з

вибухом. Наслідки та несвоєчасна реакція Москви посилили ворожнечу серед

українського населення. Чорнобиль був доданий як ще один приклад для
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зміцнення недовіри та невдоволення радянською владою (Plokhy S. , 2018)

(Chernobyl Accident 1986, 2018) (Yekelchyk, 2015, pp. 60-61) .

Також у 1986 році громадяни Казахстану повстали проти Москви,

протестуючи проти заміни свого лідера етнічного казаха Дінмухамеда

Кунаєва на Геннадія Колбіна. Колбін, етнічний росіянин, ніколи не працював

у Казахстані. Відомий як «Джелтоксан» або «грудень», 30 000 громадян,

багато з яких були студентами, вийшли на вулиці столиці Алмати й почали

протестувати проти радянського апаратника, посланого для проведення

реформ. Зрештою, це був ще один присланий з Москви радянський Філіп

Голощокін, який після участі в розстрілі царя та його родини жорстоко

здійснив сталінську колективізацію Казахстану, в результаті якої етнічні

казахи втратили близько п’ятдесяти відсотків свого народу. - викликав голод.

Радам були дуже знайомі протести, які переходять у повстання та революції.

Подібно до розгону в Будапешті в 1956 році і в Празі в 1968 році, радянські

сили швидко зупинили демонстрації, вбивши від 200 до 1000 демонстрантів.

Понад 2000 людей були заарештовані, а понад 100 людей, як кажуть, були

роздягнуті догола і залишені далеко в степах, щоб замерзнути на смерть

(Bransten & Jiyenday, 1996 ) (Curtis, 1996) . Як і Чорнобильська катастрофа

для України, Джелтоксан став архетиповою і травматичною подією для

казахського народу. Однак це був би останній раз, коли радянський режим

відповів такою силою, щоб зберегти владу. На площі Тяньаньмень у 1989

році, придушений комуністичним Китаєм, Кремль, або, головним чином,

Михайло Горбачов, більше не бажав або більше не вірив, що він може

використовувати таку силу безрезультатно. Радянський Союз швидко

наближався до свого кінця.

1989 рік завдав важкого удару по довірі Радянського Союзу його

військовою поразкою в Афганістані. Це нагадує невдачу США у В’єтнамі,

частково через підтримку радянською владою повстання, яке підняло ціну
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настільки високо, що перемога більше не коштувала своєї ціни для

американського народу. Так само, після радянського вторгнення в Афганістан

24 грудня 1979 року радник США з національної безпеки Збігнєв

Бжезінський сказав президенту Джиммі Картеру: «Тепер ми маємо

можливість передати СРСР його війну у В’єтнамі».(Brzezinski, 1998) І так, це

була така ж історія для радянських військових. Після десятиліття боротьби з

добре фінансованим і забезпеченим повстанцем Москва зрозуміла, що краще

вивести, а не збільшувати свої війська, а разом з цим і кількість втрат, які

поверталися додому. Радянські війська вийшли, залишивши союз

деморалізованими і непереможними. Оскільки контроль Москви над

Україною, здавалося, слабшав, а розбрат зростав, парламентські вибори в

Україні у березні 1990 року привели до створення нової групи

продемократичних депутатів. Влітку 1990 року, підбадьорений балтійськими

республіками, які вже проголосили свою незалежність, український

парламент проголосив їхній суверенітет, тобто Україна стала суверенною

державою зі своїми законами, хоча вона все ще була частиною Радянського

Союзу. (Plokhy S. , 2015, pp. 315-316) .

Із зростанням руху за незалежність дисиденти почали пропагувати

використання української мови, критично висловлюючись про Голодомор

1932-1933 років, Чорнобильську катастрофу та приховування, що

послідувало. Усвідомлюючи, що його реформи підбадьорюють незалежних

громадян у різних республіках, Горбачов почав згортати демократичні

свободи, а український парламент заборонив демонстрації біля його будівлі.

Потім, у жовтні 1990 року українські студенти, незадоволені парламентом

комуністичної більшості та триваючими переговорами про створення нового

союзу з Росією, вийшли на Майдан і розпочали голодування. Вони вимагали

від українського уряду припинити переговори, відставки прем’єр-міністра,

провести дострокові парламентські вибори, а українські війська нести службу
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на українській землі. Невдовзі голодували близько 150 студентів, і коли

поліція спробувала їх вилучити, майже 50 000 українців прийшли підтримати

та захистити студентів. Через шістнадцять днів парламент поступився,

прийнявши резолюцію, яка задовольнила деякі їхні вимоги, зокрема

звільнення прем'єр-міністра. (Plokhy S. , 2015, p. 317)(Student Hunger Strike,

2006) (Koshiw, 2016) . Горбачов пішов до порятунку Радянської влади,

вступивши в переговори з Борисом Єльциним, головою Росії, Нурсултаном

Назарбаєвим, головою Казахстану та прем'єр-міністром України Віталієм

Масолом, щоб укласти новий союзний договір. У липні 1991 року Горбачов

досяг угоди з Єльциним і Назарбаєвим, але Масол вагався (Plokhy S. , 2015, p.

318) . Побоюючись, що розпад Радянського Союзу може призвести до війни

між ядерними озброєними республіками, президент США Джордж Буш-

старший 1 серпня 1991 року прилетів до Києва і виступив перед українським

парламентом. Відомий як «Курча Київська мова», він закликав Україну

залишитися в союзі, хоча він уже підтримував незалежність країн Балтії,

назвавши її потенційний вихід «самогубним націоналізмом».(Bush Sr. clarifies

'Chicken Kiev' speech, 2004) . Пізніше Буш сказав, що його неправильно

зрозуміли і намагався уникнути розгону з боку Москви.

18 серпня 1991 року жорсткі комуністи розпочали державний переворот

з метою повалення Михайла Горбачова, коли той відпочивав на своїй дачі в

Криму, де його помістили під домашній арешт. КДБ почав заарештовувати

урядовців і наказав військовим спуститися на Москву. Громадяни утворили

живий щит навколо Білого дому – російського парламенту. Президент Росії

Борис Єльсон створив культовий момент, піднявшись на верх танка,

звернувся до російського народу і відмовився від перевороту. Наступного дня

військові відмовилися брати участь, і через кілька днів спроба захоплення

впала. Горбачов повернувся до Москви, але не зміг повернути владу. Тепер
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Єльсон мав політичну підтримку російського народу і перехитрив Горбачова,

взяв контроль над союзом.(Solovyov, 2016) (Plokhy S. , 2015, p. 319) .

Підбадьорений невдалим переворотом, 24 серпня 1991 року

український парламент проголосував за незалежність. Співавтором і

зачитанням декларації є народний депутат Левко Лук’яненко – дисидент,

який присвятив своє життя українській незалежності та найдовше провів у

радянських ГУЛАГах – 27 років. (Sudakova, 2018) (Talant, 2018) . Будучи

Героєм України, Лук’яненко згодом поповнив український нацистський

наратив, зробивши расові заяви. У 2005 році він виступав на заході разом із

членом Ку-клукс-клану Девідом Дьюком, заявивши, що сіонізм є найбільшою

загрозою для цивілізації. Пізніше у 2008 році він писав, що українці, як «біла

раса», не повинні одружуватися з кольоровими людьми, а якщо й

одружуються, то мають залишити Україну та відмовитися від громадянства.

(Talant, 2018) . До речі, Польща була першою країною, яка визнала

незалежність України. Значний жест від старого ворога, який також сильно

постраждав від ОУН і Рад – крок до зцілення та передвіщення зсуву на Захід

(Snyder, 1999, p. 119) . У листопаді 1991 року Білий дім США змінив позиції

та підтримав голосування за незалежність. Нарешті, 1 грудня 1991 року

відбувся референдум щодо остаточного результату та обрання президента

України, коли всі області одноголосно проголосували за вихід із Радянського

Союзу та проголошення його незалежності. Дивовижні 92,3 відсотка на

національному рівні проголосували за вихід із союзу, але лише 54,2 відсотка

в Криму з огляду на більшість росіян – це прогноз майбутніх проблем. Тоді

Україна обрала свого першого Президента Леоніда Кравчука, який набрав 61

відсоток голосів виборців (Plokhy S. , 2015, p. 321) .

Однією з багатьох проблем, які довелося вирішити Україні та Росії,

було те, що робити з великою радянською армією в Україні – приблизно 800

000 солдатів. Більшість прийняли нову присягу на вірність Україні, хоча
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десятки тисяч етнічних росіян вирішили піти на пенсію або емігрувати до

Росії. Тоді країна різко скоротила армію. Станом на 1999 рік військові

налічували 371 тис. переважно українських військовослужбовців, а в 2014

році 184 тис. військовослужбовців (Recknagel, 2014) (Subtelny, 2009, p. 604) .

Як тепловодний порт Крим має найбільше стратегічне значення як для Росії,

так і для України. Крім того, Крим служив як великою військово-морською

базою для Росії, так і популярним туристичним напрямком. Отже, більшість

жителів Криму є етнічними росіянами, і в міру зростання української

ідентичності та націоналізму багато росіян у Криму почали виступати за

об’єднання з Росією. У 2007 році була укладена угода про надання Росії в

оренду на двадцять років розмістити в Севастополі свій Чорноморський флот

– понад 300 кораблів і 25 000 військовослужбовців. (Subtelny, 2009, pp. 600,

604) (Plokhy S. , 2015, p. 325) . Україна, розуміючи, що їй потрібна

наддержава, щоб компенсувати російське домінування, а США, вбачаючи

Україну як можливу буферну державу на шляху до Росії, яка з часом знову

з’явиться, почала встановлювати тісніші зв’язки. Польща також вбачала

переваги незалежної України щодо власних проблем безпеки. Бжезінський

найкраще сформулював це в есе 1994 року в Foreign Affairs: «Не можна

досить сильно підкреслити, що без України Росія перестає бути імперією, але

коли Україна підпорядковується, а потім підпорядковується, Росія

автоматично стає імперією». (Brzezinski, 1994, p. 80)

Ще більше занепокоєння США викликала стабільність щодо Росії та її

колишніх республік, а також питання нерозповсюдження. Одна з вимог

означала, що Росія повинна зберегти свою ядерну зброю, а Україна, Білорусь

і Казахстан відмовляться від своєї (Kucera, 2013) . 5 грудня 1994 року Україна

погодилася розлучитися з ядерною зброєю та підписала Будапештський

меморандум, який гарантували інші сторони – США, Великобританія та

Росія. Першочерговим для України занепокоєнням було те, що всі країни
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гарантують «поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони

України» та «утримуватися від погрози силою або її застосування проти

територіальної цілісності чи політичної незалежності України»

(«Будапештські меморандуми»). , 1994) Окрім гарантій безпеки, США

погодилися надати Україні так необхідну економічну допомогу.

Влада має тенденцію до розбещення, а абсолютна влада розбещує

абсолютно – лорд Джон Актон

Як і всі нові незалежні нації, Україна матиме проблеми зростання.

Значна частина населення на захід від Дніпра була з ентузіазмом щодо

проголошення незалежності та сподівалася на швидкі демократичні зміни та

переорієнтацію на захід. У той час як значна частина населення на схід і

південний схід від Дніпра відчувала радянську ностальгію і тужила за

патерналістським комуністичним урядом, якого більше не існувало. Більше

того, розпад Радянського Союзу дав можливість радянському апаратнику

заробляти величезні гроші.

У період після здобуття незалежності стрімко піднявся капіталізм

олігархів і кумів. Нові бізнес-магнати заробили свої статки під час

приватизації, коли вони змогли купити державні активи за частку від їхньої

вартості. Повідомляється, що багато з них були частиною мафії або мали

зв’язки з нею. Інші були колишніми червоними директорами і, таким чином,

мали правильні зв’язки та повноваження, щоб скористатися перевагами

великих державних підприємств. Великі підприємства, які теоретично

належали робітникам, отримували державні ваучери. Тоді олігархи купували

ваучери за низьку суму – власник зазвичай не знає їх справжньої вартості або

не може відмовитися. Замість чесної конкуренції – політика, влада та бізнес

разом. Замість вільної або соціальної ринкової економіки, де конкуренція
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підвищує ефективність і пропозицію, а отже знижує ціни, урядовці створили

систему дозволів і оподаткування, яка вимагає хабарів, щоб щось зробити.

Український уряд не зміг здійснити так необхідні економічні реформи і

продовжував «субсидувати збиткові державні підприємства», щоб уникнути

зростання рівня безробіття. (Plokhy S. , 2015, p. 330) . До 1993 року українська

валюта гіперінфлювала на приголомшливі 10 000 відсотків. У зв’язку з

«…знищеними заощадженнями людей, а їхні зарплати не встигають за

цінами, три чверті українців жили за межею бідності». (Yekelchyk, 2015, p.

77) А до 1996 року «понад 33% населення України, або 17 мільйонів людей,

можна було охарактеризувати як бідних чи дуже бідних». (Subtelny, 2009, p.

625)

Оптимізм націй був серйозно підірваний погіршенням економічних

умов і зростанням олігархії як символу старої корупції, занедбаності та

експлуатації людей. Особливо це стане очевидним із обранням Леоніда

Кучми. У той час як президент Кравчук прагнув до тісніших зв'язків із

Заходом, його опонент прагнув до тісніших зв'язків із Москвою. Кучма, як і

Кравчук, був колишнім червоним директором. Що ще важливіше, його

підтримувала олігархія з південного сходу України. Група підприємців, також

звинувачених у зв'язках з мафією, які заробляли статки, контролюючи

підприємства з виробництва вугілля, залізної руди та сталі. Наприклад, Рінат

Ахметов, голова донецького клану та прихильник Віктора Януковича –

майбутнього прем’єр-міністра за Кучми та майбутнього президента України.

Також Віктор Пінчук, голова дніпропетровського клану, який допомагав

фінансувати кампанію Кучми в 1999 році і одружився на його доньці в 2002

році. Кучма, обіцяючи боротися з корупцією, покращувати економіку та не

допустити відродження комунізму, виграв президентство в 1994 році. (Plokhy

S. , 2015, p. 331) .
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До 1999 року Кучма мав список досягнень. Він призначив Віктора

Ющенка, банкіра, який мав репутацію борця з корупцією. Його капіталістичні

реформи підняли ВВП на шість відсотків і допомогли зростаючому

середньому класу та пенсіонерам, але олігархи втрачали гроші. Так, Кучма

усунув Ющенка та його заступника Юлію Тимошенко у 2001 році.(Yekelchyk,

2007, p. 208) . Хоча Кучма був продуктом радянської держави – і тримав свою

націю у сфері впливу Москви – його багатовекторна зовнішня політика,

можливо, прийняла найефективніше рішення спрямувати Україну на

майбутню орієнтацію на Захід, коли він підписав Будапештський меморандум

у 1994 рік. Таким чином Україна погодилася відмовитися від свого ядерного

арсеналу, а також зобов’язала підписантів США, Великобританію, Росію

гарантувати суверенітет України, тобто посилити зобов’язання США

підтримувати незалежність України в умовах вторгнення. Під час правління

Кучми Україна також стала третім за величиною одержувачем іноземної

допомоги США (Kuzio, 2003, p. 26) . А 9 липня 1997 року він підписав Угоду

про особливе партнерство з НАТО (“Distinctive partnership”, 2019),

включаючи спільні навчальні навчання. Більше того, він зміцнив стосунки

України з її давнім ворогом Польщею (Subtelny, 2009, p. 602) .

Поки нація намагалася вивести більшість свого населення за межу

бідності, історії про корупцію додали розчарування. Одним із таких

прикладів був прем’єр-міністр Кучми з 1996 по 1997 роки Павло Лазаренко.

Звинувачений у розкраданні щонайменше 250 мільйонів доларів і навіть у

вбивстві бізнес-конкурентів, він втік до Америки в 1999 році, врешті

відбувши термін у федеральній в’язниці США за відмивання грошей. (Wayne,

2016) (Yekelchyk, 2007, p. 204)(Wilson, 2005, pp. 39-40) . І хоча злочин був

скоєний не Кучмою, той факт, що це був його прем'єр-міністр, не сприяло

його репутації чи довірі народу до його керівництва. Тоді під час виборчої

кампанії 1999 року одним із головних суперників Кучми був радянський
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дисидент і колишній політв’язень В’ячеслав Чорновіл, який загинув у

автокатастрофі за кілька місяців до виборів. Його прихильники стверджують,

що це було політичне вбивство, а інші вважають це трагічним нещасним

випадком(Koshiw, 2016) . Кучма з невеликою кількістю переобрання в 1999

році. Найбільше зашкодило його репутації вбивство журналіста-розслідувача

Георгія Гонгадзе в 2000 році. Гонгадзе розслідував корупцію в уряді, коли

його безголове тіло знайшли неподалік від Києва. Співробітник служби

безпеки Кучми Микола Мельниченко надав 300 годин аудіозаписів, на яких

нібито чути, як Кучма говорить про фальсифікації виборів, відмивання

грошей та вбивство Гонгадзе. Потім Мельниченко втік до США, де йому

надали притулок(Yekelchyk, 2007, p. 209) (Kapsamun, 2018) (Wilson, 2005, p.

51) . Незалежно від того, чи є записи автентичними чи підробленими, історія

повторюється як перша і служить ще одним прикладом корумпованого уряду,

де гру сфальсифікують. Погіршуючи свої стосунки зі США, «Кучма дозволив

продаж радіолокаційного обладнання «Кольчуга» Іраку всупереч санкціям

ООН влітку 2000 року, було підтверджено ФБР, і інформація була публічно

оприлюднена у вересні 2002 року».(Kuzio, 2003, p. 25) Враховуючи

відсутність демократичних, політичних та економічних реформ за Кучми, а

також його зміщення між російською та західною орієнтацією, Україна

вважалася ненадійною, а нація стала напівізольованою.

До виборів 2004 року Кучма підтримував свого колишнього прем'єр-

міністра Віктора Януковича, колишнього губернатора Донецька, який

відсидів у в'язниці за пограбування та напад. Янукович мав підтримку Партії

регіонів, яка представляла народ Півдня та Сходу України. Проти нього був

Віктор Ющенко з партії «Наша Україна». Янукович виступав за тісніші

зв'язки з Росією, а Ющенко говорив про тісніші зв'язки із Заходом,

демократичні реформи та припинення корупції(Feifer, 2010) . Окрім

донецького клану, Януковича підтримував президент Росії Володимир Путін.
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Ющенка підтримали такі нові олігархи, як Порошенко, який мав на меті

скинути стару гвардію та спрямувати націю до європейської

інтеграції(Wilson, 2005, p. 88)(Yekelchyk, 2015, p. 89) . Він також домовився з

лідером блоку БЮТ Юлією Тимошенко на прізвисько «газова принцеса» або

«принцеса Лея української політики».(Westcott, 2007) . Чарівний,

харизматичний і привабливий політик з Дніпра, який за допомогою Павла

Лазаренка став відомим керівником «Об’єднаної енергетики» – одного з

газових посередників, які швидко заробляють гроші. Тим не менш, із

волоссям, заплетеним як вінець, і полум’яною риторикою проти олігархів і

адміністрації Кучми, вона зняла архетип селянської українки, яка бореться за

свою націю. (Westcott, 2007) (Reid, 1997, p. 250) .

Тривожним для Москви стало те, що сталося менше ніж рік тому, у

листопаді 2003 року, коли в сусідній Грузії було поміщено свого президента

радянських часів Едуарда Шеварднадзе. У Тбілісі спалахнули масові

протести після сфальсифікованих парламентських виборів і громадського

резонансу щодо корупції. Протестувальники скандували «Геть! Йди звідси.

Забирайся!"(Martin, 2014) Коли солдати були направлені назустріч

протестувальникам, їх зустріли студенти, які вручали їм троянди і навіть

цілували. Багато солдатів вирішили скласти зброю, і, на диво, криза була

вирішена мирно з відставкою президента та обранням освіченого американця

Михайла Саакашвілі («Революція троянд», 2005). Останнє, чого хотіла

Москва, — це побачити, щоб інша колишня радянська республіка змінила

курс із прозахідним лідером.

У вересні 2004 року, коли Ющенко лідирував у опитуваннях, він дуже

захворів. Відчувши, що його отруїли; його співробітники доставили його до

Відня, де встановили, що він насправді був отруєний діоксином - хімічною

речовиною, виробленою в Росії, але не в Україні. (Plokhy S. , 2015, p. 333) .

Ющенко повернувся в Україну, звинувативши політичний істеблішмент: «Я
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все більше переконаний, що те, що трапилося зі мною, було актом політичної

розправи проти політика в опозиції. Метою, природно, було вбити мене».

(Rosenthal, 2004) Його опоненти казали, що він мав погані суші або випив

занадто багато. Через роки він прямо звинуватив Москву в причетності до

його отруєння і в тому, що вони спеціально вибрали діоксин, основний

компонент хімічної зброї «апельсин», тієї ж зброї, яку використовували США

проти підтримуваного Радянським Союзом В'єтнаму, щоб служити символом

і попередження з огляду на його протести Помаранчевої революції та його

намір переорієнтувати Україну на Захід(Krasnikov, 2018) .

У листопаді 2004 року незалежні екзит-поли показали, що Янукович

відстає від Ющенка з 44% до 53%. Тоді екзит-поли оголосили, що Янукович

несподівано виграв 49,5% проти 46,9%. Передбачаючи, що Янукович та його

прихильники не збиратимуться грати за правилами, команда Ющенка

завчасно прослуховувала телефонні лінії в штаб-квартирі Партії

регіонів.(Yekelchyk, 2015, pp. 90-91) . Після шахрайського результату вони

оприлюднили в пресу запис, як штаб Януковича маніпулює цифрами

опитування, щоб забезпечити перемогу. Команда Януковича підключилася до

«сервера ЦВК і в міру надходження змінювала цифри».(Yekelchyk, 2015, p.

90)(Wilson, 2005, pp. 106-108) . І ось почалася Помаранчева революція, коли

200 тисяч людей вийшли на Майдан. Незабаром 500 тисяч людей з різних

регіонів приїхали вимагати справедливості. Політики із Заходу, такі як

президент Польщі Олександр Кваснєвський, прибули на підтримку

протестувальників і рекомендували Кучмі анулювати результати та провести

новий раунд голосування. Навпаки, президент Росії Володимир Путін тиснув

на Кучму, щоб той застосував силу проти протестувальників, але Кучма

відмовився поступитися, сказавши йому: «Володимире Володимировичу, ви

не розумієте – Україна стала іншою». (Illarionov, 2013) Через роки в інтерв’ю

BBC Кучма продекламував свою зустріч з Путіним, сказавши: «Путін – важка
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людина. Він лише натякав. Але він ніколи не говорив прямо: «поставте танки

на вулиці». Я сказав Путіну: «Я не буду застосовувати силу для очищення

площі. Там є діти. Чим це закінчиться?»(Kuchma, 2012) 26 грудня 2004 року

українці проголосували знову. Не дивно, що Ющенко легко переміг із 52

відсотками проти 44 відсотками Януковича (Plokhy S. , 2015, p. 334) .

Після Помаранчевої революції Ющенко отримав значний імпульс. На

жаль, його президентство обернеться великим розчаруванням через загальну

відсутність прогресу в корупції, економіці та особистих амбіціях, створивши

клин між президентом і його прем'єр-міністром Тимошенко, які обидва були

зосереджені на виграші президентства 2010 року. . Хоча ВВП з 2000 по 2008

рік подвоївся до 400 мільярдів доларів, а рівень бідності продовжував

знижуватися, 14 мільйонів пенсіонерів у країні зросли з 9,2 відсотка в 2003

році до 18 відсотків у 2009 році. (Rybak, 2018) . При 46-мільйонному

населенні зростаюча кількість пенсіонерів спричиняла серйозне

навантаження на бюджет. Більше того, країна продовжувала страждати від

відтоку мізків, оскільки кваліфіковані працівники емігрували, а іноземні

інвестиції залишалися низькими з огляду на корупційне середовище та

бюрократію. У звіті 2011 року про легкість ведення бізнесу щодо законів та

нормативних актів зроблено висновок, що зі 183 країн (чим більше число, тим

гірший бал) Україна отримала 145 рейтинг, Росія – 123, а Казахстан – 59.

(Sutela, 2012) . Найбільш сенсаційним було сценічне шоу, яке відбулося після

цього. І Ющенко, і Тимошенко постійно критикували один одного, президент

звільнив Тимошенко, а потім, що неймовірно, висунув прем’єр-міністром

свого старого суперника Януковича в серпні 2006 року. Замість того, щоб

відпрацьовувати свою силу в стратегії єдності, те, що сталося, по суті, було

розділенням і переможцем їхньої власної знищення, що дозволило Партії

регіонів Януковича та лівим партіям об’єднатися проти «Нашої України»

Ющенка та партії БЮТ Тимошенко.
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До початку виборів 2010 року Україна переживала рецесію, викликану

ринковим шоком від фінансової кризи в США 2008 року. Лише роком раніше

Росія перекрила потік газу через невдалі переговори щодо ціни на газ та

несплаченого боргу. Через два тижні Тимошенко поступилася і підписала

угоду з Росією та Україною, заплативши значно вищу ціну. Невизначеність,

економічні умови та брак сил, які зображує адміністрація, були умовами, від

яких президент не міг оговтатися. Народ втратив таку віру в Ющенка, що під

час виборів 2010 року він отримав лише п’ять відсотків голосів, Тимошенко –

45,47 відсотка, а Янукович – 48,95 відсотка. (Yekelchyk, 2015, p. 99) . Тоді

Янукович звинуватив Тимошенко у зловживанні владою щодо українсько-

російської газової угоди 2009 року та засудив до семи років тюремного

ув’язнення, що Захід розглядає як політичну помсту. Хоча багато українців

вважали її, як і всіх політиків, корумпованою, вони вважали її ув’язнення

несправедливим. Підтриманий Росією президент також підписав нове

продовження оренди російської військово-морської бази в Криму з 2016 до

2042 року. Натомість Україні надали тридцятивідсоткову знижку на

російський газ (Yekelchyk, 2015, p. 101). Якщо Кучма мав репутацію

корупціонера, то Янукович доніс її до безпрецедентного рівня. Численні звіти

звинувачують президента в крадіжці від 70 до 100 мільярдів доларів з уряду

за допомогою різних схем під час свого президентства. (Plokhy S. , 2015, p.

338)(Reid, 1997, p. 253) .

Із зростанням громадського обурення зростало і поява правого

націоналізму, яке спостерігалося, коли Партія свободи України в 2012 році

отримала десять відсотків голосів виборців – хоча вони втратили суспільну

привабливість, коли Янукович був поза владою в 2014 році, отримавши

менше п’яти відсотків. Намагаючись збалансувати відносини України з

Росією та Заходом, Янукович продовжив переговори щодо Європейської

угоди про асоціацію. Угода охоплювала низку спокус та умов, таких як
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безвізовий режим, вільна торгівля та дуже необхідне кредитування для

економічних реформ та розвитку демократичних інститутів. Угода також

зобов'язувала Україну проводити економічні та демократичні реформи,

включаючи звільнення Тимошенко з в'язниці. Путін відповів своєю власною

угодою, відомою як Євразійський економічний союз. Оскільки український

експорт до Росії та ЄС був приблизно рівним, майже на третину, це поставило

націю в перетягування канату між Сходом і Заходом. За тиждень до того, як

Україна мала підписати угоду з ЄС, Путін чинив більший тиск, сигналізуючи

про торговельну війну, зупинивши українські вантажівки від в'їзду в Росію,

пообіцявши при цьому виділити 15 мільярдів доларів. Чи розглядався

Янукович серйозно щодо підписання угоди про західну інтеграцію чи

використання її для збільшення своїх переговорних можливостей з Путіним –

знає лише він. Тим не менш, 21 листопада 2013 року Янукович заявив, що не

буде підписувати угоду «з міркувань національної безпеки».(Reid, 1997, p.

259)(Peter, 2014) («Міфи про угоду Україна-ЄС», 2014 р.)(Yekelchyk, 2015, pp.

104-106) .

Як і в 2004 році під час Помаранчевої революції, люди вирішили, що їм

досить. Спочатку на центральній площі Києва, відомій як Майдан, почали

протестувати та розбивати табори переважно студенти. Тоді уряд

проштовхнув закон, що обмежує свободу слова та право на зібрання. У знак

символічного ходу протестувальники за допомогою ласо знесли статую

Леніна 8 грудня, розбивши її на частини. Протягом наступних кількох місяців

по всій Україні було знесено сотні пам’ятників Леніну. Крім ОМОНу, молоді

хулігани відомі як Тітушки були доставлені зі сходу для нападу та

залякування протестувальників. Так само і крайні праві представники

Західної України прийшли назустріч насильству насильством. 19 січня

поліція застосувала водомети, щоб розігнати натовп, а до 22 січня ситуація

загострилася, коли поліція забила на смерть двох протестувальників. (Reid,
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1997, pp. 263-265) (Plokhy S. , 2015, p. 339) . Громадяни відповіли на

насильство тим, що брали участь та/або забезпечували протестувальників

продуктами харчування, захисним спорядженням (щити, шоломи, протигази

тощо) та матеріалами для виготовлення зброї. Багато хто одягнувся в

український прапор. Інші мали великі портрети Тараса Шевченка, а незначна

меншість носила плакати Степана Бандери. (Yekelchyk, 2015, p. 107) .

Ситуація продовжувала загострюватися 18 лютого, коли протестувальники

увірвалися в офіс Партії регіонів Януковича та підпалили його. Через два дні

урядовий антитерористичний підрозділ «Альфа-Груп» «зробив те саме з

Будинок профспілок, який тоді служив польовим госпіталем і гуртожитком

для протестувальників».(Reid, 1997, p. 267) Тоді, 20 лютого урядові снайпери

відкрили вогонь по протестувальникам з дахів. На відео видно, як

протестувальники зухвало рухаються до снайпера, озброєного лише

металевими щитами, щоб відтягнути поранених демонстрантів у безпечне

місце. (Oliphant, 2014) (Reuters, 2014) . Понад 100 протестувальників і 17

поліцейських загинули, багато разів більше отримали поранення. Одягнені в

чорну немарковану форму та маски, важко точно визначити, ким були

снайпери. За словами Ріда, до них входили «Альфа-Груп», «Беркут»

(український ОМОН) та Сили МВС.(Reid, 1997, p. 267) . Колишній голова

Служби безпеки України СБУ звинуватив у причетності агентів ФСБ Росії

(орган-правонаступник КДБ), заявивши: «Агенти ФСБ брали участь як у

плануванні, так і в проведенні так званої АТО». Він додає: «Невідомі росіяни

були присутні в штаб-квартирі СБУ під час протестів у Києві цієї зими».

(«Українська криза», 2014)

Наступного дня Янукович із представниками Польщі, Німеччини,

Франції та Росії домовився з опозицією та президентом про проведення до

кінця року дострокових президентських виборів та амністії

протестувальників. Опозиція вийшла на Майдан, щоб оголосити про угоду,
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але була зустрінута освистанням і гнівними вигуками з натовпу. Єкельчик

пише, що «лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош і самопроголошені

«капітани» Самооборони Майдану заперечували, що угода зайшла

недостатньо далеко. Підтримані натовпом, вони закликали до арешту міністра

внутрішніх справ і негайної відставки Януковича».(Yekelchyk, 2015, p. 111)

Коло Януковича почало стрибати за борт, наприклад, його міністр внутрішніх

справ, який втік з міста після того, як дозволив поліцейським відкривати

вогонь. Співробітники міліції, призначені охороняти Президентський

будинок, почали залишати свої пости, як і ОМОН у центрі міста. Побачивши

напис на стіні, Янукович разом зі своїми охоронцями втік з міста на

броньованих позашляховиках. Спочатку до Харкова, де він виявив, що мер

уже вирушив у дорогу. Потім до Донецька, де йому заборонили

користуватися аеропортом чиновниками, а потім помчав до російського

морського порту в Криму. Звідти йому вдалося дістатися безпечного

притулку через кордон з Росією(Reid, 1997, p. 270) (Plokhy S. , 2015, p. 339) .

Тим часом у Києві на 25 травня були призначені президентські вибори, і

Юлію Тимошенко випустили з в'язниці – її судимість скасовано.

Москва засвоїла важку боротьбу та важливі уроки під час двох

чеченських воєн 1994-1996 і 1999-2009 років, а також короткої війни з

Грузією в серпні 2008 року. Усі конфлікти призвели до перемоги Росії та

Грузії, втративши свої території Абхазії та Південної Осетії. (North, 2015) .

Таким чином, до 2014 року Путін був готовий рішуче відповісти,

відправивши 35 000 солдатів для захоплення Криму. Російські війська носили

форму без знаків розрізнення, щоб зберегти заперечення. Спочатку Путін

заперечив, що вони були російськими військами, сказавши, що їхнє

«обладнання можна було легко купити у магазині військових надлишків», а

потім визнав, що вони були російськими солдатами через місяць.(Stallard,

2010) . Українські війська, які дислокувалися в Криму, виявившись у
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перевищенні чисельності, без наказів і в стані розгубленості щодо лояльності,

вирішили здатися. Наступного місяця відбувся референдум про входження

Криму до складу Російської Федерації. Очевидно, визнані Києвом

незаконними, кримські виборці отримали два варіанти: «Чи підтримуєте ви

приєднання Криму до Російської Федерації як суб’єкта Російської Федерації?

Або: Ви підтримуєте відновлення Конституції Криму 1992 року та статусу

Криму як частини України?»(Gorchinskaya, 2014) Іншими словами, вони

могли проголосувати за успіх від України або проголосити незалежність від

України. Варіант проголосувати «Ні» не був варіантом. Проте незаконність

анексії Криму не слід тлумачити як те, що населення не проголосувало б за

входження до складу Росії. Відтоді як Сталін масово депортував кримських

татар у 1944 році, етнічні росіяни становили більшість: 58,5 відсотка росіян,

24,4 відсотка українців і лише 12,1 відсотка кримських татар. (Yekelchyk,

2015, p. 116) .

У квітні 2014 року підтримувані Росією повстанці на Донбасі – опора

Януковича – захопили урядові будівлі та оголосили про приєднання з Києва,

називаючи себе Народною Республікою. Згодом сепаратисти проголосили

себе Луганською Народною Республікою «ЛНР» і Донецькою Народною

Республікою «ДНР» на поважних територіях і разом утворили конфедерацію,

відому як Новоросія («Народна республіка», 2014) («Кремль заперечує»,

2015) У травні українська армія розпочала операції з відвоювання території,

яка контролювалася повстанцями. Бої були запеклими, обидві сторони

зазнали великих втрат, обидві сторони втратили та відвоювали місцевість.

Повстанці були добре озброєні артилерією, зенітними системами,

безпілотниками і навіть танками. Зростали повідомлення про те, що російські

солдати та найманці воюють поруч із повстанцями, а Москва заперечує свою

причетність, «натомість стверджуючи, що військовослужбовці, які

переходили на Донбас, робили це як добровольці за контрактом».(Yekelchyk,
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2015, p. 148) (Plokhy S. , 2015, p. 344) . Протягом червня та липня повстанці

змогли збити численні військові літаки, включаючи гелікоптери, вантажні

літаки та винищувачі. Одним із найстрашніших стався 14 липня, коли збили

український військово-транспортний літак Іл-76, загинуло 49

осіб.(Rachkevych, 2014) .

Потім сталася трагедія, яка привернула увагу міжнародної спільноти до

конфлікту. 17 липня го, Повстанці, які використовували російську ракетну

систему BUK, можливо, припустивши її за інший військовий літак, збили

Boeing 777 Malaysian Airlines, убивши всіх 298 людей на борту. (Walker, 2018)

. Трагедія сприяла зміцненню єдності України проти сепаратистів і Росії.

Проте українські військові роками залишалися без уваги через брак

підготовки та фінансування. Таким чином, вона не змогла швидко і рішуче

розгромити повстанців і зазнавала великих втрат. З політичної точки зору

втрати, яких зазнала призвана армія, і страх перед ескалацією з боку Москви

тяжким тяжінням тиснули на Київ. Потребуючи рішення, 5 вересня 2014 року

та 11 лютого 2015 року в Мінську, Білорусь, було укладено угоди про

припинення вогню. Відомий як Мінськ I та Мінськ II, мирний пакет

передбачав відведення важкого озброєння, звільнення полонених і безпечний

проїзд для гуманітарної допомоги («Мінські угоди», 2015 р.). З часів Мінська

II режим припинення вогню більш-менш дотримується, хоча автоматичний

вогонь і мінометні удари є звичайним явищем. На жаль, у період з 2014 по

2018 роки внаслідок бойових дій загинули майже 13 000 людей і 30 000

отримали поранення. З них близько 4000 загинули українські воїни та 5500 –

бойовики сепаратистів («Війна на Донбасі», 2019).

З 7 червня 2014 року президентом України є Петро Порошенко.

Порошенко народився в Одесі, Україна та отримав освіту в Києві, сам по собі

олігарх, який заробляє статки в різних галузях, включаючи банківську справу,

суднобудування, і найбільш помітно як засновник української шоколадної
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компанії Roshen. Хоча його також звинувачували в корупції, наприклад, у

незадекларованих офшорних холдингах, виявлених під час витоків Панами,

він зарекомендував себе як більш ліберальний і сильно прозахідний. (Sukhov,

Grytsenko, & Zhuk, 2016) . Так само він отримує підтримку з Вашингтона. З

початку свого президентства він працював над зміцненням армії та

запровадженням демократичних реформ. Військові радники зі США, Канади,

Польщі та Литви тренували українські підрозділи в Західній Україні, і в

квітні 2018 року президент США Дональд Трамп санкціонував продаж

протитанкового ракетного комплексу Javelin – чітка заява про зростання

вартості, якщо Москва зеленіє. запалити вторгнення в Україну. Крім того,

навчання НАТО в Україні з використанням винищувачів, зокрема

американських F-15, і сухопутних військ у листопаді 2018 року стали ще

одним символічним попередженням про можливу військову підтримку США

у разі вторгнення.(Cronk, 2018) (Miller, 2018) (Rempfer, 2018) («ВВС США»,

2018 р.).

Переказуються основні події, що передували й після розпаду

Радянського Союзу, і разом утворюють систему послідовно пов’язаних

історій, що підтримує головну розповідь українського імперського гнобителя.

Оскільки історії – це система пов’язаних подій, переказаних за цільовим

призначенням, наприклад, 23 березня 2017 року в Києві російський вбивця

застрелив колишнього російського депутата. Таким чином, історія явно має

свою жертву, депутата, і відколи це сталося в Києві, Україна стала жертвою,

оскільки іноземний вбивця нахабно вчинив вбивство в українській столиці.

Лиходій, очевидно, є вбивцею, але, оскільки його прислали з Росії, Росія

також є лиходієм. Як я пояснював у вступі перед першою главою, наратив —

це організована система історій, призначена для вирішення конфлікту

шляхом переконання цільової аудиторії бажати й передбачати певний

результат. (Abbott, 2002, p. 16) . Тобто наративи про Чорнобиль, Незалежність
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України 1991 року, Помаранчеву революцію та Євромайдан разом

організовані і мають бажаний результат – щоб Україна була справді вільною

та незалежною нацією. Різниця між наративом і основним наративом

пов’язана з його збереженням у часі, тим, що він є «трансісторичним» і

«глибоко вкорінений в конкретній культурі».(Halverson, Goodall Jr., &

Corman, 2011, p. 14) В основі кожного наративу та основної розповіді лежить

конфлікт. Існує траєкторія, яка починається з конфлікту, подій, учасників і

бажаного результату. Учасник аудиторії розуміє конфлікт, він бачить себе в

сюжеті, він стає учасником розповіді і знає, які дії він повинен зробити, щоб

досягти бажаного результату.(Halverson, Goodall Jr., & Corman, 2011, p. 12) .

Хоча бажаний результат є, герой може не виконати його. Наприклад, Іван

Мазепа зазнав невдачі в Полтавській битві. Однак бажаний результат

залишається, і таким чином історія переказується, тобто переказується знову і

знову, показуючи її емоційну та риторичну цінність. Найбільші головні

наративи, які Ебботт називає головними сюжетами, «оповідаються знову і

знову, тому що вони зачіпають конфлікти, які, здається, є постійною

частиною наших людських обставин».(Abbott, 2002, p. 158) Голодомор – це

віктимізаційна історія, в якій, як правило, відсутній герой, точніше фокус

зосереджений на жертві (жертві) та тирані. Проте бажаний результат легко

зрозуміти – звільнитися від імперського гнобителя. Усі наративи, які ми

досліджували, самі по собі є основними наративами, оскільки вони

трансісторичні та мають окрему історію – форми віктимізації чи

бунту/революційної історії. Більше того, ми класифікуємо ці події як частину

загального імперського гнобителя, оскільки основний конфлікт в історії

України завжди був спричинений наміром іноземної держави завоювати

Україну.

Чорнобильська катастрофа є прикладом неефективності та наслідку

існування чужоземного правителя та зневаги до українського народу. У
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ньому згадується форма віктимізації, яка міститься в Голодоморі та Великих

чистках, які пов’язують її з глибоко вкоріненим наративом імперського

гнобителя. Одним із перших публічно порівняв «Чорнобиль з голодом» поет

Іван Драч, син якого був одним із багатьох солдатів, відправлених на реактор

без захисних засобів і захворів від радіації.(Applebaum, 2017, p. 342)

Декларація незалежності, Помаранчева революція та революція Євромайдану

чітко розігрують революційну історію з Росією як архетипним імперським

загарбником. Конфлікт, у якому протагоніст протиставляється антагоністам,

«нас» проти «вони». Події пов’язані з попередніми головними наративами

революцій Івана Мазепи та Богдана Хмельницького, а також з особистим

опором Тараса Шевченка та його творами, які закликають український народ

до повстання. Разом наративи нагадують глядачам про минуле і служать

закликом бути пильними, піднятися і стати наступним героєм, який знищить

гнобителя. Хрестом Івана Мазепи у 2015 році був нагороджений режисер

відомого документального фільму «Вогняна зима», який висвітлював

революцію Євромайдану, Євген Афінеєвський. Більше того, Афінеєвський

виявляється росіянином («Хрест Івана Мазепи», 2015). Події після революції

Євромайдану, такі як анексія Криму та нинішнє підтримуване Росією

повстання на Донбасі, додають як одиниці доказу, тобто історії, пов’язані з

революцією Євромайдану, що в більшому масштабі служить доказом, що

легітимізує головну розповідь імперського гнобителя. Під час Євромайдану

протестувальники вивісили численні плакати Шевченка. Один сказав:

«Продовжуйте боротися – ви обов’язково переможете! Бог допоможе вам у

вашій боротьбі!» (Kotsyuba, 2015)
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3.2 Російські наративи про Україну

Ми досліджували російські наративи про Голодомор, Чорнобильську

катастрофу, Помаранчеву революцію та Євромайдан. Крім того, ми

досліджували техніку пропаганди, яку використовує в тому числі російський

уряд. Ми вважаємо, що важливо визначити методи пропаганди, оскільки вони

сприяють просуванню протилежних наративів. Почнемо з визначення

методів, а потім опишемо вищезгадані російські контрнаративи.

Щоб зрозуміти російські контрнаративи, необхідно охопити техніку

пропаганди. Російська пропаганда має на меті створити роз’єднаність між

українським населенням, членами Європейського Союзу та НАТО.

Згідно зі словником Merriam-Webster, пропаганда — це «поширення

ідей, інформації чи чуток з метою допомоги чи заподіяння шкоди установі,

справі чи людині». (Propaganda , 2019) . Едвард Бернейс, один із піонерів

пропаганди та зв’язків з громадськістю, сказав, що «Сучасна пропаганда – це

послідовні, тривалі зусилля створити або сформувати події, щоб впливати на

відносини громадськості до підприємства, ідеї чи групи». (Bernays, 1928, p.

25)

Джоветт і О'Доннел дають більш конкретне та глибше визначення

пропаганди, порівнюючи її з переконанням, терміном з іншим значенням, але

часто використовується в одному реченні: «Пропаганда — це форма

спілкування, яка намагається досягти відповіді, яка сприяє бажаному. намір

пропагандиста, тоді як переконання є інтерактивним і намагається

задовольнити потреби як переконувача, так і переконання».(Jowett &

O'Donell, 2012, p. 1) . Далі автори підкреслюють, що пропаганда — це

«навмисна, систематична спроба сформувати сприйняття, маніпулювати

знаннями та спрямувати поведінку для досягнення відповіді, яка сприяє

бажаному наміру пропагандиста». (Jowett & O'Donell, 2012, p. 7) Навмисне
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означає навмисне, продумане і систематичне, оскільки воно є методичним і

організованим.

Широка громадськість розуміє пропаганду як зло і зло. На думку може

спадати образ Йозефа Геббельса чи Адольфа Гітлера. Проте пропаганду

можна розділити на три категорії: біла, чорна та сіра пропаганда. Білий

пропаганда «виходить із джерела, яке визначено правильно, а інформація в

повідомленні, як правило, є точною». «Намір полягає в тому, щоб створити

довіру серед аудиторії».(Jowett & O'Donell, 2012, p. 17) Коли американські

військово-морські сині ангели здійснюють естакаду Суперкубка, це можна

вважати білою пропагандою, оскільки вона має на меті посилити патріотичну

сенсу. Іншим прикладом може бути інформаційна організація Радіо Вільна

Європа. Незважаючи на те, що він фінансується урядом США, репортери

вільні повідомляти об’єктивно, оскільки вважається, що він є більш

ефективним у довгостроковій перспективі для демократичних урядів. Білою

пропагандою можуть бути навіть рекламні кампанії компаній та їх

представників. Наприклад, коли Уоррен Баффет говорить зі своєю

аудиторією про Berkshire Hathaway, їхні інвестиційні холдинги, їхні прибутки

та збитки – він займається білою пропагандою, щоб передати повідомлення

компанії, і аудиторія розуміє намір – щоб вони інвестували. Чорний

Пропаганда «це коли джерело приховують або приписують неправдивому

авторитету та поширюють брехню та обман».(Jowett & O'Donell, 2012, p. 18)

Наприклад, під час іранської кризи з заручниками 1979-1981 років радянська

«чорна» радіостанція підтримувала захоплення заручників для посилення

антиамериканських настроїв, тоді як радянський уряд публічно засуджував

цей акт.(Shulsky & Schmitt, 2002, p. 85) . Сірий Пропаганда розташована десь

між білою та чорною пропагандою, де джерело може бути не розпізнане,

оскільки «точність інформації невизначена».(Jowett & O'Donell, 2012, p. 20)

Наприклад, у 1956 році ряд неамериканських газет опублікували «таємну
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промову» радянського прем'єр-міністра Микити Хрущова, надану невідомим

джерелом, де він атакував «культ особи» Сталіна, джерелом насправді було

ЦРУ, і його можна було визначити як сіру пропаганду. (Shulsky & Schmitt,

2002, p. 85) . Більше того, коли Ілон Маск прогнозує надто оптимістичний

термін для заволодіння ринком автономних вантажівок Tesla, або репортер

посилається на анонімні джерела чи документи, які не перевірені, – це може

бути сірою пропагандою.

Дезінформація стала загальноприйнятою, оскільки останнім часом її

пов’язували з тактикою російської пропаганди та втручанням Росії у

президентські вибори 2016 року. Дезінформація є синонімом чорної

пропаганди, оскільки вона є прихованою та використовує неправдиву

інформацію, тобто повідомлення сповнене брехні, створеної

пропагандистом.(Jowett & O'Donell, 2012, p. 23) . Створений КДБ,

дезінформація так називалася дивізія, яка проводила чорну пропаганду. В

одній техніці використовується а відхиляюче джерело оскільки аудиторія

приписує інформацію не безпосередньо російського інформаційного

агентства, а іноземного джерела. Наприклад, RT посилається на репортаж із

сирійського джерела, коли насправді такого джерела не існує, або джерело

навмисно неправильно процитовано репортером RT. Аудиторія вважає, що

інформація надійшла від сирійського агентства, а насправді – від російського.

Інша техніка використовує модель розміщення неправдивої історії в

іноземній легітимній новинній платформі (газета, журнал, репортаж тощо), а

потім фальшива новина повторно публікується та цитується російською

організацією новин. Наприклад, російське таємне агентство підкидає

неправдиву історію в невеликій американській газеті. Потім цю історію

повторно повідомляє велика американська газета (New York Times), а потім

цитується у звіті RT. Цей прийом частіше зустрічається під час накидання

неправдивих історій у країнах СНД і спірних територіях – Криму та



147

Донбасі.(Jowett & O'Donell, 2012, pp. 25-26) . Виразна фраза для дезінформації

проста фейкові новини . Наприклад, у 2015 році на відео, на якому репортер

Марія Катасонова, яка працює на російського депутата і має історію

поширення пропаганди, намагається зробити дезінформаційне відео. Про це

повідомив британський журналіст Олі Сміт.

У екстраординарному ролику співробітниця російського парламенту,

яка вдає, що перебуває біля нестабільної лінії фронту в Донецьку на

сході України, вибухає сміхом, коли її прикриття підривають.

Вмикається світло, і виявляється, що Марія Катасонова, яка працює на

російського депутата, стоїть у затемненій кімнаті, а на задньому плані

лунають записані вибухи. Після зняття кришки Катасонова швидко

наказує своїй подрузі припинити стрілянину (Smith, 2015) .

У 2014 році Tehran Times опублікувала статтю на першій сторінці, в

якій стверджується, що ІДІЛ створили США. У статті цитується інтерв'ю з

Едвардом Сноуденом. Насправді пан Сноуден ніколи не зізнався в тому, що

брав участь в інтерв’ю, і немає жодної згадки про інтерв’ю в скупчині

документів Сноудена, що злилися. Натомість цитування походить із інтернет-

чуток, які неодноразово перепублікували (Baker A. , 2014) . У репості 2018

року іранський репортер Аліреза Хашемі, який працює на Iran Front Page,

написав:

Згідно з документами, опублікованими Едвардом Сноуденом, колишнім

співробітником Агентства національної безпеки США, британська,

американська та ізраїльська розвідки разом працювали над створенням

ІДІЛ. Операція під кодовою назвою «Шершневе гніздо» була змовою з

метою дезінтеграції країн Західної Азії та захисту ізраїльського
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режиму. Сноуден сказав, що ІДІЛ створено, щоб залучити всіх

екстремістів світу. Згідно з проектом, американці звільнили

колишнього члена Аль-Каїди на ім'я Ібрагіма аль-Бадрі з іракської

в'язниці в 2004 році і радикалізували його в керованому США центрі

ув'язнення Кемп Букка поблизу кордону з Кувейтом з 2005 по 2009 рік.

Тоді громадянин Іраку був звільнений, щоб сформувати групу з

колишніх членів Аль-Каїди в Іраку і стати її лідером Абу Бакр Аль-

Багдаді. Спецслужби працювали, щоб поширити пропаганду ІДІЛ по

всьому світу та допомогти залучити екстремістів до Сирії. (Hashemi,

2018) .

На жаль, багато хто довіряє таким повідомленням, і їх швидко

перепублікують інші новинні сайти та соціальні мережі. Підсилення реакції

це техніка використання вже існуючих установок аудиторії та нагадування їм

– неодноразово – про їхнє існуюче ставлення (Jowett & O'Donell, 2012, p. 35) .

Пол і Метьюз знаходять, що «Повторення веде до знайомства, а знайомство

веде до прийняття». (Paul & Matthews , 2016, p. 5) Наприклад, коли президент

Трамп повторює, що «він» і «ми» знову зробимо Америку великою, це вже

звертається до значної частини населення, оскільки вони вважають, що їхнє

життя було кращим до приходу демократів до влади – або змушує їх згадують

про безпеку, яку вони мали в дитинстві, коли батьки забезпечували їх за часів

Рейгана та Буша-старшого. Таким чином, одержувач приймає посилене

повідомлення.

Вважається, що Йозеф Геббельс сказав: «Якщо ви досить часто

повторюєте брехню, люди в неї повірять, і ви навіть самі повірите». Так само,

Теорія експозиційного навчання говорить про те, що повторення є ключем до

прийняття ідеї(Jowett & O'Donell, 2012, p. 179) . «Було показано, що

неодноразове ознайомлення з твердженням підвищує його визнання як
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істину». (Paul & Matthews , 2016, p. 4) Путін неодноразово стверджував, що

США втручаються у справи інших країн, у тому числі в Росії, тобто протести

на Болотній у період з 2011 по 2013 роки, і несуть відповідальність за

конфлікт між Росією та Україною, який спостерігався під час Євромайдану

2014 року, анексії Криму та поточних бойових дій. на Донбасі між

підтримуваним Росією повстанцем та Україною. Опитування 2015 року

підтвердило цю розповідь у Росії, коли Америку часто зображали як

оманливого агресора.

Я чув, що [Америка] посилає сюди людей, постачає їм гроші, щоб

підняти повстання чи щось подібне. Як у Сирії, куди американці

навмисне посилали людей під фальшивими приводами, ніби вони

збиралися туди працювати чи щось таке, і ці люди заохочували

повстання проти уряду чи переворот. А в нас, швидше за все, «Болотні»

були те саме. Вони дають їм гроші, великі гроші, щоб їх

підштовхнути». (Gerber & Zavisca , 2015)

Зміна відповіді є найскладнішим методом переконання, оскільки він

намагається змінити поточні переконання аудиторії. Тому переконувач або

пропагандист повинен використовувати якоря віри, щоб змінити думку

аудиторії. Ведучі – це міцні переконання та установки, якими вже володіє

аудиторія. Люди ненавидять нацистів. Отже, закликати українців, які

борються за визволення Донецька – націоналістів, фашистів, нацистів у одній

заяві чи промові, є ефективним способом для пропагандиста змінити

ставлення аудиторії до українського солдата з виклику архетипу «молодшого

брата» до "нацист"(Jowett & O'Donell, 2012, pp. 34-36) .

Приклади роботи російської дезінформаційної машини можна побачити

на російських новинних сайтах: RT, Russia 24 (Ru24), Sputnik, Звезда, 1TV,
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РИА ФАН, ТАСС, Інтерфакс, а також на аматорських новинах. Російські

тролі поширюють через соціальні мережі дезінформацію про Україну та війну

на Донбасі, щоб відвернути увагу від підтримуваного Росією повстання та

підтримати наратив, у якому український уряд і військові є нелюдськими,

тобто антагоністом, у якому Росія, головний герой, покликаний захистити

постраждалих росіян. Росія брехня , сайт, яким керує журналістка-

розслідувач Джулія Девіс, викриває велику кількість пропагандистських

статей і фотографій російської дезінформаційної машини. Наприклад,

фотографію Донецька відфотошопували, щоб місто здалося, що його

спалюють українські військові. (Davis, 2019) . На іншому знімку зображено

загиблого мирного жителя нібито зі Слов’янська, а насправді це фото з

Саудівської Аравії. А на іншому фото видно тіло жінки, яку, як стверджують,

убили українські військові в Донецьку, тоді як насправді її вбили у Венесуелі.

Таких фотографій, які ретвітують російські тролі та дезінформовані люди в

соцмережах, незліченна кількість.

У 1988 році Рада випустила буклет, Про ЦРУ в Азії.Як би дивно це не

звучало, у буклеті стверджується, що ЦРУ вбило «посла США в Афганістані

Адольфа Дабса, щоб створити розрив між Сполученими Штатами та

Афганістаном». Насправді, Дубс був убитий, швидше за все, його

афганськими викрадачами під час рятувальної операції, яку проводили

радянські війська. (MacDonald, 2007, p. 67) .

Ще один приклад дезінформації – у 1989 році Рада випустила буклет

під назвою: Ще раз про ЦРУ, який звинуватив ЦРУ у різанині в Джонстауні,

де в 1978 році понад 900 людей вчинили масове самогубство за вказівками

лідера культу Джима Джонса. Незабаром після цього радянські війська

випустили ще більш смішну історію, в якій стверджували, що американці

«імпортували латиноамериканських дітей, щоб забрати їхні органи для

трансплантації». (MacDonald, 2007, p. 68)
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Хоча Сталін убив багато тисяч невинних жертв, не всі його

занепокоєння були безпідставними. У 1937 році німецька розвідка обдурила

Сталіна, повіривши, що ряд радянських офіцерів готують державний

переворот. За словами експерта з пропаганди Скот Макдональда,

Жертвами дезінформації, однак, були і совєти. У 1937 році

радянська розвідка запитала у свого агента в Німеччині інформацію про

змову радянських генералів з метою повалення Сталіна. На жаль для

Рад, агент працював на німців. Гестапо взяло зі своїх файлів документи

про зустрічі радянських і німецьких офіцерів у 1920-х роках, коли дві

держави таємно співпрацювали за різними військовими програмами, і

змінило дати. Потім вони передали інформацію Радам через подвійного

агента. Сталін отримав інформацію, яка здавалася цілком реалістичною,

оскільки вона була, за винятком того, що дати були зсунуті на

десятиліття вперед (MacDonald, 2007, p. 108) .

Щоб переконати цільову аудиторію, пропогандист будує аргументацію,

використовуючи інструменти риторики, що складається з трьох термінів:

Етос , Пафос і Логотипи . За визначенням Аристотеля: Етос –

авторитетність, особистий характер та моральні якості ритора. Наприклад,

військовий генерал вже має певну довіру, враховуючи його ранг і розуміння

аудиторією жертви, необхідної для досягнення такого звання. Звертаючись до

своїх солдатів, генерал може почати зі свого досвіду або успіху своїх військ,

які раніше були під його керівництвом, щоб зміцнити свій авторитет. Пафос –

емоційна привабливість, тобто емоційний аспект аргументації. В афективній

пропаганді шлях проходить через серце. Оскільки пропаганда спрямована на

маси, а не на індивіда, брак критичного мислення та ефективність викликання

сильних емоційних реакцій давно зрозуміли. Зигмунд Фрейд пояснює
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психологічні риси групового менталітету, які роблять людей сприйнятливими

до пропаганди,

Деякі його особливості — слабкість інтелектуальних здібностей,

відсутність емоційної стриманості, нездатність до поміркованості й

відкладення, схильність перевищувати будь-які межі у вираженні

емоцій і повністю відпрацьовувати їх у формі дії — ці та подібні риси,

які ми знаходимо так вражаюче описані в «Ле Бон», показують

безпомилкову картину регресу розумової діяльності на більш ранню

стадію, яку ми не дивуємось у дикунів чи дітей. (Frued, 1949, pp. 81-82)

Гітлер розумів силу емоцій серед мас, про що він багато говорив,

пояснюючи правила пропаганди в «Майн кампф».

«Взагалі, ми не повинні думати, що маси дурніші, ніж вони є насправді.

У політичних питаннях рішення ґрунтуються більше на почуттях, ніж

на розумінні». (Hitler, 2009, p. 165)

«Пропаганда не більш наукова, ніж малюнок рекламного плаката –

мистецтво». … «Мета пропаганди — не наукова підготовка

особистості, не дати подробиць чи діяти як курс навчання, а спрямувати

увагу мас на конкретні факти, події та потреби».(Hitler, 2009, p. 169) …

«Це має звертатися до почуттів громадськості, а не до їхньої здатності

міркувати»…»Будь-яка пропаганда має звертатися до простих людей

тоном і формою і повинна підтримувати свій інтелектуальний рівень на

рівні найменш розумної людини, на яку вона спрямована». … «Чим

менше задіяно науки і чим більше емоцій, тим повнішим буде успіх».



153

… «Розуміння емоційних моделей великих мас і використання

належної психології, щоб привернути їхню увагу та торкнутися їхніх

сердець – це справжнє мистецтво пропаганди». … «Спроможність

великих мас поглинати інформацію дуже обмежена; вони мало

розуміють і дуже забудькуваті. З цих причин будь-яка ефективна

пропаганда має бути обмежена дуже кількома пунктами, і вони мають

бути виражені в простих стереотипних формулах. Їх потрібно

використовувати неодноразово, поки останній чоловік не зможе не

знати значення миттєво(Hitler, 2009, p. 170) .

Третій термін Логотипи – міркування та аргументи, тобто те, як

пропагандист будує свою аргументацію так, щоб аудиторія зрозуміла,

повірила та діяла так, як цього бажає пропагандист. Використовуючи

силогізм, щоб пропогандист і аудиторія взаємодіяли разом, аудиторія досягає

того, що, на їхню думку, є їх власним логічним висновком, оскільки член

аудиторії повинен сам заповнити пропущену частину. (Jowett & O'Donell,

2012, p. 41) . Наприклад, аргумент про злодійство США можна побудувати

таким чином:

У 2008 році в США почалася фінансова криза. Криза вплинула на інші

країни гірше, ніж у США. Більше того, США змогли відновитися

швидше за інші країни, і тепер долар США міцніший, а рубль слабший.

Крім того, американські компанії придбали іноземні компанії та активи,

які опинилися у фінансових проблемах після кризи. А тепер ці

американські бізнес-магнати стали ще багатшими, ніж раніше.

Аргумент видається достовірним. Використовуючи цю техніку,

аудиторії легко зробити силогістичний висновок, що існувала таємна змова
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певних американців при владі, щоб спричинити кризу ринку заради особистої

вигоди. Пропогандист може продовжувати додавати до свого аргументу

твердження, які виходять за рамки контексту та оманливі, наприклад,

американська валюта не забезпечена золотом, а Федеральний резерв є

приватною, а не державною установою, а президента Кеннеді було вбито

після розмови про таємне товариство, а США створюють тероризм, щоб

контролювати всю нафту на Близькому Сході тощо. Здійснюючи таку

кількість претензій, одержувачу легше прийняти твердження, аніж

деконструювати передумови в кожній заяві один за одним і досліджувати

кожне твердження. Інше явище, відоме як « ефект сну ” показує, що

“джерела з низькою достовірністю демонструють більший переконливий

вплив з плином часу”. Тобто з часом «інформацію із сумнівного джерела

можна згадати як правдиву, а джерело забути».(Paul & Matthews , 2016, p. 6)

Нинішня російська дезінформаційна кампанія використовує велику кількість

повідомлень із різних ЗМІ. Наприклад, глядач не може згадати, де він чув, що

США створили ІДІЛ, але чув це багато разів.

Більше того, аргументи здаються достовірними, оскільки вони

побудовані шляхом змішування тверджень, які є як фактичними, так і

вигаданими, а також поза контекстом. Пол і Метьюз виявили, що «навіть

коли люди усвідомлюють, що деякі джерела (наприклад, риторика політичної

кампанії) можуть містити дезінформацію, вони все одно виявляють слабку

здатність розрізняти інформацію, яка є неправдивою, та інформацію, яка є

правильною». (Paul & Matthews , 2016, p. 6) Теорія когнітивного дисонансу

показав, що, щоб уникнути емоційних конфліктів, «люди схильні шукати

інформацію, яка підтверджує, і уникати інформації, яка спростовує їхні

переконання»(MacDonald, 2007, p. 86) (Myers, 2010, p. 141) . Таким чином,

когось, хто вже був схильний вірити в таємну змову, як-от «Євромайдан

організувало ЦРУ», можна легко обдурити, щоб він погодився з
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дезінформацією, що відповідає його схильностям. Крім того, створюючи

розповідь із «ми проти них» або у формі історії жертви та агресора,

пропагандист викликає емоційну реакцію у аудиторії, тим самим роблячи

аргумент більш переконливим. Ці методи дуже ефективні, і спроби

заперечити проти них є контрпродуктивними. Оскільки відділу з питань

дезінформації легше і швидше вигадувати брехню та передавати її, уряду

краще зосередити свої ресурси на донесенні власного повідомлення через

кілька каналів, а не на боротьбі з дезінформацією. Переможе той, хто

привертає увагу глядачів.

Голодомор у російському дискурсі набуває контрнаративу

перетворення Росії як жертви голоду. Аргумент інколи звинувачує Сталіна та

захищає його наміри, одночасно звинувачуючи клімат та український

саботаж, а також поточну пропагандистську кампанію США, розпочату

фашистськими українськими націоналістами, які воювали проти Рад у Другій

світовій війні.

Коли президент Віктор Ющенко зробив пам’ять про голод головною

національною проблемою, а український парламент визнав це актом

геноциду, Росія протестувала, заявивши, що це «русофобський»,(Young,

2015) Після Дня пам’яті жертв Голодомору 24 листопада 2018 року

Посольство Росії в Канаді опублікувало такий твіт:

#Голод 1930-х років в СРСР був загальною трагедією для українців,

росіян, казахів та інших радянських людей. Стверджувати, що це було

етнічно націлено (#Голодомор), є неправильним і вводить в оману.

Історію не слід переписувати й спотворювати заради політизованого

наративу «звинувачувати Москву, #Росія» (sic) («Міністерство

закордонних справ Росії спотворює», 2018).
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У твіті Росію несправедливо звинувачує Україна. Російсько-

американська журналістка Кеті Янг зазначає, що заява про голод як «загальну

трагедію для всіх радянських народів ігнорує той факт, що такі території, як

Україна, опинилися в Радянському Союзі, оскільки були завойовані

військовою силою». (“Міністерство закордонних справ Росії спотворює”,

2018).

Цікаво, що Росія вшановує Великий терор. 30 травня th відомий як

«День пам’яті жертв політичних репресій». Вшанування пам’яті жертв

чисток, коли тисячі були страчені, і багато інших пережили повільну смерть у

ГУЛАГах, але в Росії немає дня, щоб вшанувати пам’ять жертв голодомору.

Примітно, оскільки одним із відомих російських аргументів є те, що багато

росіян також загинули під час голоду. Або різні етнічні групи в Радянському

Союзі постраждали та загинули під час голоду – не лише українці чи не лише

казахи. Хоча правда, що багато Радян, крім українців, померли від голоду, це

були переважно українці та казахи, оскільки вони були найбільш стійкими до

сталінської кампанії колективізації.

Російська контрнаратив інколи звинувачує Сталіна за винятком, що він

націлив не на українців, а на селянський клас – на тих, хто перебуває на

шляху колективізації: «просто стверджував, що політика, яка призвела до

масового голодування, була спрямована не спеціально на українців, а в

селянському класі незалежно від етнічної приналежності». (Young, 2015)

Російський контрнаратив також звинувачує Україну та західні ЗМІ в тому, що

вони занижують кількість росіян, убитих під час голоду.

Нижче наведено приклад того, як російська дезінформація

використовує складну ситуацію, щоб сплести аргументи з фактами,

ненадійними американськими письменниками та відвертою брехнею. Sputnik

News, російське інформаційне агентство, яке фінансується урядом,

опублікувало статтю під назвою «Голодомор: злочин Йосипа Сталіна, якого
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ніколи не було». Стаття починається з фактів, тобто під час Другої світової

війни бойовики-націоналісти ОУН та УПА втекли до Західної Європи і деякі

з них, зокрема Микола Лебедь, були завербовані ЦРУ, оскільки вони могли

бути корисними в разі про війну з СРСР. Поки що така інформація є

правдивою та піддається перевірці, оскільки вона надходила безпосередньо з

релізів бібліотеки ЦРУ. Далі в статті стверджується, що націоналісти, які

були завербовані ЦРУ, допомогли створити антиросійську пропагандистську

кампанію, повну міфів, «переписування історії» та «відбілювання» злочинів

ОУН/УПА – фактично злочини ОУН/УПА проти поляків та інших мирних

жителів добре задокументовані західними експертами і становлять

домінуючий наратив.

Далі в статті стверджується, що це міф про те, що Сталін «свідомо

заморив голодом від трьох до семи мільйонів українців». У статті цитується

Дуглас Тоттл, канадський профспілковий активіст, який написав

дискредитовану книгу, в якій стверджував, що голод був шахрайством. Потім

у статті цитується авторитетний західний академік Андерс Рудлінг, який

стверджував, що український уряд «імпортував готові концепції, розроблені в

українській діаспорі».(Blinova, 2015) У статті цитується твердження

американського академіка Марка Таугера про те, що голод був спричинений

кліматичними умовами, а не навмисним Сталіним. Аргумент визнає, що

Сталін застосував силу для проведення колективізації, але він також

модернізував Україну. Цікаво, що той самий аргумент використовується,

коли відстоює політику Москви щодо колективізації в Казахстані, де під час

голоду нація втратила близько п’ятдесяти відсотків свого населення.

Примітно, що твердження Таугера не підтримують більшість експертів,

включаючи таких західних вчених, як Тімоті Снайдер, Девід Марплз та

Ніколас Верт. У статті також цитується інший американський академік

Гровер Ферр, відомий як ревізіоніст і захисник Сталіна, який стверджував, що
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радянський лідер «ніколи не вчинив жодного злочину». (Hoffman, 2012)

(Hoffman, 2012) . Таке твердження є іронічним, оскільки злочини Сталіна

визнали радянський прем'єр-міністр Микита Кручов - у своїй промові в 1956

році та президент Путін під час інтерв'ю Оліверу Стоуну ("Таємна промова

Хрущова", 1956). (Putin, 2017) . Завершується стаття повторним наголосом на

тому, що Вашингтон бере участь у «антиросійській кампанії в стилі холодної

війни». (Blinova, 2015) Використовуючи перевірені факти з достовірних

джерел, посилаючись на достовірне джерело в Rudling, а потім на

недостовірні джерела в Tauger and Furr, аргумент здається переконливим для

необізнаних, і таке шахрайське твердження легко поширюється з російськими

фермами тролів через соціальні мережі.

Хоча велика частина російського населення розуміє, що значна

кількість російських новин є пропагандою та дезінформацією, це також

означає переконання, що західна преса майже така сама, або, як мінімум, їй

не вистачає об’єктивних і збалансованих звітів. Як і Гітлеру, багатьом на

Заході важко сприймати Сталіна як холоднокровного соціопата, враховуючи

кількість людей, убитих під час його політики. Проте в Росії його пам'ять

більш тонка. Стівен Ф. Коен, професор російських студій у Прінстоні і добре

відомий своїм розумінням російської точки зору, каже: «…в Росії сьогодні

нація розділена, п’ятдесят відсотків вважають Сталіна маніяком геноциду, а

п’ятдесят відсотків вважають, що він був великим лідером. ». Для людей, які

пам’ятають його як великого лідера, розповідь така:

«…як люди озираються назад, перш за все російські люди, але й західні

історики. Ми озираємося на сталінську епоху. Який насправді

починається з колективізації в 1929 році, закінчується його смертю в

1953 році. Ти озирнешся назад і люди бачать дві гори. Вони бачать гору

великих національних досягнень: індустріалізація, модернізація,
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підготовка до Другої світової війни, велика перемога над нацистською

Німеччиною, поява після Другої світової війни є іншою наддержавою з

атомною зброєю. Отже, люди і не безпідставно, тому що це сталося,

бачать у Сталіна людину, яка перетворила Росію з країни відсталих

селян, які не вміли ні читати, ні писати… (Cohen, 2015) .

Навпаки, людям, які пам’ятають його як соціопата, напрочуд бракує бажання

помститися. Швидше, вони вважають усіх росіян жертвами, включно з

мучителями, які виконували накази Сталіна. Такі, як вдова Миколи Бухаріна,

Анна Ларіна, «зайняли позицію, що навіть погані люди, люди, які вчинили ці

злочини, були жертвами, тому що у них не було вибору». (Cohen, 2015)

Загалом російська пропаганда розглядає аварію як трагедію і вихваляє

людей, які ризикували життям, реагуючи на катастрофу. Прагматично

російський уряд скеровує провину на непідготовленість радянської влади до

катастрофи, але уникає говорити про те, що події можна було легко уникнути

і черству відповідь заперечення та розпорядження почати парад у Києві,

ігноруючи протест представники місцевої влади України. У 1997 році перший

президент Росії Борис Єльцин сказав: «Людство ніколи не переживало

нещастя такого масштабу з такими тяжкими наслідками, які так важко

усунути». (Past in Perspective, 2016) Коментар зосереджується на жертвах і

масштабах події без будь-якої провини чи відповідальності. Так само у 2016

році, відзначаючи тридцяту річницю кризи, президент Путін зауважив:

Масштаби Чорнобильської катастрофи були мінімізовані лише

самовідданими зусиллями фахівців, які виконували свій громадянський

обов’язок… Масштаби трагедії могли б бути незмірно більшими, якби

не безпрецедентна мужність і самовідданість вогнеборців,

військовослужбовців, фахівців, медичних працівників, які з честю
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виконали свій професійний і громадянський обов’язок. Багато з них

пожертвували власним життям, щоб врятувати інших, … ми

справедливо вважаємо учасників ліквідації наслідків цієї страшної

катастрофи справжніми героями і схиляємося перед святою пам’яттю

загиблих (Путін, 2016).

Однак наступний приклад показує, як Росія структурувала

Чорнобильський наратив, щоб змістити увагу від відповідальності. Через

кілька тижнів після аварії Горбачов виступив із промовою, даючи звичайні

шаблонні коментарі, вихваляючи тих, хто реагував, що уряд робить все

можливе, щоб захистити радянський народ, і обіцяючи повне розслідування.

Потім у промові нагадується аудиторія, що брехня повідомляється з боку

країн НАТО і «особливо «Антирадянської кампанії» США», а також

нагадування аудиторії, що в 1979 році в США сталася власна ядерна аварія на

Три-Майл-Айленді – помилково стверджуючи, що влада США чекали 10

днів, щоб повідомити громадськість.

Усі пам’ятають, що владі США знадобилося 10 днів, щоб повідомити

власний Конгрес, і місяці, щоб повідомити світову спільноту про

трагедію, яка сталася на АЕС у 1979 році. «Урок Чорнобиля». («Уривки

з промови Горбачова», 1986)

Фактично, через чотири години після аварії було оголошено

надзвичайний стан, постраждалих немає. (Baker C. , 2009) (DiSavino, 2011) .

Потім Горбачов перенаправляє свою промову, щоб зосередити увагу на

США, вважаючи націю загрозою для радянських людей і попереджаючи свій

народ, що США намагаються «наклепити Радянський Союз», що Америка

хотіла б,
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…зменшити вплив радянських пропозицій щодо припинення ядерних

випробувань та ліквідації ядерної зброї, і водночас послабити

зростаючу критику поведінки США на міжнародній арені та її

мілітаристського курсу.

Таким чином, Горбачов змінив тему розповсюдження ядерної зброї з

радянськими героями, які прагнуть денуклеаризуватися, тоді як

антагоністичні США не бажають цього робити. Отже, чим більше цільова

аудиторія зосереджується на загрозі ядерного голокосту, тим менше вона

зосереджується на поганому управлінні в кращому випадку або на злочинній

недбалості, у гіршому випадку, щодо відповідальності уряду за

Чорнобильську катастрофу.

«Якщо ви зайняті тим, щоб вирішити, наскільки антисемітським є праве

крило України, то ви не зайняті тим, що російські солдати прослизають

через кордон». Алан Юхас

Російська пропаганда працює над тим, щоб сформулювати будь-який

український опір Росії, тобто революцію Євромайдану, яка скинула

підтримуваного Росією президента Януковича, як єдину з фашизмом. Як

лаконічно зазначає журналіст Алан Юнас, «...постійною темою, що лунає з

російських джерел, був союз української революції з «фашистами» –

розпливчасте слово, яке стало приголомшливим для антисемітів, терористів,

повстанців, анархістів і головорізів».(Yuhas, 2014) Враховуючи історію

нацистського гніту, існує великий страх перед фашизмом у Західній та

Східній Європі, і, таким чином, звинувачення дуже насичене та

запам’ятовується цільовій аудиторії.
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У російській пропаганді можна спостерігати такі теми, які підтримують

контрнаратив щодо українського наративу.

· Україна є молодшим братом Росії, і Україна має бути частиною

Росії.

· Зародження та історія Росії почалася з Київської Русі, а Росія має

унікальні стосунки, права та інтереси з Україною.

· Крим – це місце, де Володимир Великий був хрещений, і є домом

для російського Чорноморського флоту, і більшість людей, які є

росіянами, підтримують анексію.

· Враховуючи складну історію Росії з Україною, Росія має

унікальний інтерес до країни, а це означає, що інші країни

повинні уникати втручання в російські справи з Україною.

· Українці, які прагнуть міцнішого зв’язку із Західною Європою, є

зрадниками та називаються націоналістами, фашистами та

нацистами.

· США та ЦРУ стоять за українським зрушенням у бік Заходу, як

це видно через Помаранчеву революцію та Євромайдан, і Захід

протягом століть мав намір послабити Росію. Тому брехливим

США та їх союзникам не можна довіряти.

· США є імперським гнобителем і агресором, тоді як Росія є

жертвою, яка реагує лише на те, щоб захистити себе та захистити

етнічних росіян у країнах колишнього Радянського Союзу.

Попри те, що попередні теми повторюються в російській пропаганді, їх

не слід бентежити, думаючи, що вони повністю відображають погляди

пересічного росіянина, які є більш нюансованими. Подібно до теми, що США

є хуліганом, а Росія – жертвою, існує подвійний стандарт, коли Росія не
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визнається рівною в геополітиці. На лекції в Єльському університеті відомий

російський журналіст Володимир Познер, який починав свою кар’єру офіцера

з дезінформації в КДБ, пояснює російську перспективу. Він запитує, чого

хочуть західні новинні мережі та політики як фінал, демонізуючи Росію?

Тепер, якщо американський істеблішмент хоче зміни режиму в Росії,

хоче вигнати Путіна та когось іншого, … це надзвичайно небезпечно,

цього не станеться… Сьогодні росіяни живуть гірше, ніж п'ять років

тому. Санкції шкодять. Але пересічний росіянин каже, що нас карають

за те, чого ми ніколи не робили, це несправедливо, це американський

хуліган, який кидає свою вагу, і ми це візьмемо, ми можемо це

прийняти. І я думаю, що це правда, росіяни, чим вони жорсткішими,

тим жорсткішими вони стають (Познер, 2018).

І те, що США розглядають як хулігана, є однією з причин, чому

президент Путін настільки популярний у Росії. Його вважають сильним

лідером, який протистояв чеченським терористам, зміцнив російську

економіку та військову справу, і виступає насамперед за російські інтереси,

зокрема проти американського хулігана. В іншому інтерв’ю Коен сказав, що

ми втратили можливість зміцнити зв’язки з Росією після розпаду Радянського

Союзу, і ми самі винні в нинішній ворожості.

…ми багато в чому винні в тому, що пішло не так. Тому що в 1990-х

роках замість того, щоб ставитися до Росії як до рівноправної великої

держави, ми ставилися до неї як до переможеної нації. Нація, яка

програла холодну війну. І в певному сенсі ми почали сприймати Росію

як аналог Японії та Німеччини після Другої світової війни. І з цієї

помилки… випливало все інше. Аж до сьогодні. (Stephen F. Cohen,

2009)



164

Більше того, те, що повторюють Познер, Коен та російські лідери, так

це те, що президент Х. В. Буш гарантував, що НАТО не простягнеться «на

один дюйм на схід». Таким чином, реальна чи ні, Росія розглядає НАТО як

екзистенційну загрозу. І тому введення російських військ до Криму чи на

Донбас і заперечення того, що це зробили, розглядається як протистояння

Заходу.

Інший аргумент полягає в тому, що Росія очікувала, що до неї будуть

ставитися як до рівноправного глобального партнера. Натомість Захід

скористався Росією і ставився до неї як до побитої нації з наміром зберегти її

економіку та військову слабкість.

Насправді країни НАТО не мають територіальних амбіцій щодо Росії,

тоді як Росія, яка повертається до своїх колишніх імперських претензій,

загрожує Заходу. Більше того, як пояснив Бжезінський у «Великій шаховій

дошці». (Brzezinski, 2016, pp. 87-122) Росія не була в змозі розділити

глобальну владу та відповідальність з Америкою, навіть якби цього хотіли

США. Сімдесят років комуністичного правління відкинули Росію занадто

далеко, щоб її розглядали як лідера демократичної Європи. Неможливо

також, щоб ті самі європейські країни, які були вимушені за залізну завісу під

час Другої світової війни, були готові прийняти російське лідерство.

Нижче наведена промова президента Путіна невдовзі після анексії

Криму. Ми проаналізували цю промову, оскільки вона є прикладом

російської політичної та історичної перспективи, яка керує російським

контрнаративом в Україні та російською дезінформаційною кампанією.

Більше того, перераховані раніше теми можна побачити в його промові, а

також в головних наративах, описаних у попередніх розділах, наприклад,

Володимир Великий та Українські Націоналісти. Коли 27 лютого російські

війська в масках без знаків розрізнення взяли під контроль Крим, Путін
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спочатку заперечив, що це були російські війська, а скоріше місцеві

угруповання самооборони. Виступ відбудеться 18 березня th , після

сумнівного референдуму, на якому жителі отримали вибір: вийти зі складу

України або стати суб’єктом Російської Федерації(Gorchinskaya, 2014)

(«Звернення Президента», 2014).

Президент Путін структурує свою аргументацію (логотип) і спирається

на риторичний інструмент ідентифікація створити відчуття єдності між

жителями Криму і Путіним, а Криму з Росією, посилаючись на високу

кількість голосів за референдум про відділення. Путін стверджує, що це

відповідало «міжнародним нормам», оскільки «понад 96 відсотків з них

висловилися за возз’єднання з Росією. Ці цифри говорять самі за себе».

Шановні друзі, сьогодні ми зібралися тут у зв’язку з проблемою, яка

має життєво важливе історичне значення для всіх нас. 16 березня у

Криму відбувся референдум у повній відповідності з демократичними

процедурами та міжнародними нормами. … Понад 96% з них

висловилися за возз’єднання з Росією. … Щоб зрозуміти причину

такого вибору, достатньо знати історію Криму і те, що Росія і Крим

завжди означали один для одного.

Потім Путін пояснює значення історії Криму як початку православ’я в

регіоні і пов’язує її з російською військовою славою, щоб викликати

націоналістичну гордість.

Це місце стародавнього Херсонеса, де був хрещений князь Володимир.

Його духовний подвиг із прийняття православ’я зумовив загальну

основу культури, цивілізації та людських цінностей, що об’єднують

народи Росії, України та Білорусі. У Криму також є могили російських
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воїнів, хоробрість яких привела Крим до складу Російської імперії. Це

також Севастополь – легендарне місто з видатною історією, фортеця,

яка є батьківщиною Чорноморського флоту Росії. … дорогий нашому

серцю, що символізує російську військову славу та видатну доблесть.

Знову ж таки, Путін створює відчуття єдності, заявляючи, що Крим

схожий на Росію тим, що це «унікальна суміш людей, культур і традицій».

Путін продовжує стверджувати, що воля жителів Криму – відокремитися від

України.

…До речі, загальна чисельність населення Кримського півострова

сьогодні становить 2,2 млн осіб, з них майже 1,5 млн – росіяни, 350 тис.

– українці, які переважно вважають російську мову рідною, близько 290

– 300 тис. – кримські татари, які, як показав референдум. , також

схиляються до Росії.

Говорячи про злочини проти кримчан, хоча він не називає імені

Сталіна, очевидно, що він говорить про чистки, під час яких кримчан

насильно забирали з домівок і відправляли до ГУЛАГів по всьому

Радянському Союзу, як спосіб для Сталіна зміцнити свою владу. над різними

етнічними групами в СРСР.

Правда, був час, коли до кримських татар поводилися несправедливо,

як і до ряду інших народів СРСР. Тут можу сказати лише одне: під час

цих репресій постраждали мільйони людей різних національностей, і в

першу чергу росіян... У серцях і головах людей Крим завжди був

невід’ємною частиною Росії. Це тверде переконання ґрунтується на

правді та справедливості і передавалося з покоління в покоління, з
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часом, за будь-яких обставин, незважаючи на всі кардинальні зміни,

через які пройшла наша країна протягом усіх 20-х років. th століття.

Путін звинувачує рішення Микити Хрущова віддати Крим Україні в

1954 році як велику помилку суто з політичних міркувань. І що це було

зроблено без урахування волі кримчан.

Після революції більшовики з ряду причин – нехай їм Бог судить –

приєднали до Республіки Україна значні ділянки історичного Півдня

Росії. Це було зроблено без урахування етнічного складу населення, і

сьогодні ці території складають південний схід України. Тоді, у 1954

році, було прийнято рішення про передачу Кримської області разом із

Севастополем, незважаючи на те, що вона була містом федерального

значення. Це була особиста ініціатива голови КПУ Микити Хрущова.

Що стояло за цим його рішенням – бажання заручитися підтримкою

українського політичного істеблішменту чи спокутувати масові репресії

1930-х років в Україні – розбиратися історикам. …Природно, що в

тоталітарній державі ніхто не поцікавився у кримчан і севастопольців.

Вони зіткнулися з вчинком.

Далі Путін згадує найбільш принизливу і викликану подію в історії

Росії – розпад СРСР. «Мільйони людей лягали спати в одній країні й

прокидалися в різних, за одну ніч ставши етнічними меншинами в колишніх

союзних республіках, тоді як російська нація стала однією з найбільших,

якщо не найбільшою етнічної групою у світі, яку розділяли кордони. ”

Путін починає видавати росіян жертвами розпаду Радянського Союзу,

які змушені асимілюватися та позбавляються своєї мови. “…Раз у раз

робилися спроби позбавити росіян історичної пам’яті, навіть мови і піддати їх
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примусовій асиміляції». Далі Путін зміцнює свій характер (етос), виявляючи

розуміння та симпатію до українського народу, представляючи його жертвою

свого корумпованого керівництва.

Я розумію, чому українські люди хотіли змін. Їм достатньо

влади...Вони доїли країну, боролися між собою за владу, активи та

грошові потоки і не дуже дбали про простих людей.

Тепер Путін стверджує, використовуючи існуючі якоря переконань, що

саме українські нацисти були відповідальними за революцію Євромайдану та

повалення підтримуваного Росією президента, а не волю українського

народу, який прагне незалежності, зрушень у бік західної інтеграції та

демократичного і правових норм, які існують на Заході. Знову ж таки, як каже

Юхас, «якщо ви зайняті тим, щоб вирішити, наскільки антисемітським є

праве крило України, то ви не зайняті тим, що російські солдати прослизають

через кордон». (Yuhas, 2014)

…Ще раз хочу сказати, що я розумію тих, хто вийшов на Майдан з

мирними гаслами проти корупції, неефективного державного

управління та бідності. Право на мирний протест, демократичні

процедури та вибори існують з єдиною метою – замінити владу, яка не

задовольняє людей. Проте ті, хто стояв за останніми подіями в Україні,

мали інший порядок денний: вони готували чергове поглинання влади;

вони хотіли захопити владу і ні перед чим не зупинялися. Вони вдалися

до терору, вбивств і заворушень. Цей переворот здійснили

націоналісти, неонацисти, русофоби та антисеміти. Вони й донині

задають тон в Україні.
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Путін продовжує виставляти росіян, які живуть у Криму, як жертв, які

потребують захисту з боку Росії, а український уряд – нацистськими

ідеологами.

«Нова так звана влада розпочала з внесення законопроекту про

перегляд мовної політики, що було прямим ущемленням прав етнічних

меншин… Але ми всі чітко бачимо наміри цих ідейних спадкоємців

Бандери, поплічника Гітлера під час Друга Світова війна."

… Тим, хто виступав проти перевороту, одразу ж загрожували

репресії... У зв’язку з цим жителі Криму та Севастополя звернулися до

Росії за допомогою у захисті своїх прав і життя, у запобіганні подіям,

які розгорталися і тривають у Києві, Донецьку, Харкові та інших містах

України. Природно, ми не могли залишити це прохання без уваги; ми

не могли покинути Крим та його мешканців у біді. Це була б зрада з

нашого боку.

Путін зміщує фокус аргументації на США як головного агресора проти

Росії.

Після розпаду біполярності на планеті ми більше не маємо стабільності.

Ключові міжнародні інституції не стають сильнішими; навпаки, у

багатьох випадках вони, на жаль, принижують гідність. Наші західні

партнери на чолі зі Сполученими Штатами Америки воліють у своїй

практичній політиці керуватися не міжнародним правом, а принципом

зброї. …вони вдарили по Афганістану, Іраку і відверто порушили

резолюцію Ради Безпеки ООН щодо Лівії, коли замість того, щоб
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ввести над нею так звану заборонену для польотів зону, почали

бомбити і її.

Виставивши США як розпалювачів війни, Путін прирівнює український

уряд до американського. Президент Росії також не згадує про отруєння

прозахідного кандидата, яке спричинило Помаранчеву революцію 2004 року.

“…Подібна ситуація склалася в Україні. У 2004 році, щоб

проштовхнути необхідного кандидата на президентських виборах,

придумали якийсь третій тур, не передбачений законом. Це був абсурд і

знущання над конституцією. А тепер кинули організовану й добре

оснащену армію бойовиків».

Продовжуючи розбудовувати свою аргументацію, Путін характеризує

США як ненадійні та мають намір пригнічувати Росію.

Навпаки, вони багато разів брехали нам, ухвалювали рішення за нашою

спиною, ставили нас перед звершеним фактом. Це сталося з

розширенням НАТО на Схід, а також з розгортанням військової

інфраструктури біля наших кордонів...Це сталося з нескінченним

затягуванням у переговорах щодо візових питань, обіцянками чесної

конкуренції та вільного доступу до світових ринків.

Путін спирається на існуючий наратив про те, що Захід працює над

придушенням російського зростання протягом століть, що викликає такі

події, як вторгнення Наполеона в Росію в 1812 році, Кримська війна 1853-

1856 років, підтримка Заходом Білої армії проти більшовицької Червоної
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армії під час російської Громадянська війна 1917-1923 років, особливо Захід

проти радянської холодної війни з 1945 по 1991 рік.

.. Коротше кажучи, ми маємо всі підстави припускати, що сумнозвісна

політика стримування, яку проводили у 18, 19 та 20 століттях, триває й

сьогодні. Вони постійно намагаються загнати нас у кут, тому що ми

маємо незалежну позицію, тому що ми її підтримуємо і тому, що ми

називаємо речі такими, як вони є, і не займаємось лицемірством».

Путін посилає попередження до США і порівнює Декларацію

незалежності Америки в 1776 році і возз'єднання Німеччини в 1990 році з

анексією і референдумом Криму в 2014 році.

…наші західні партнери перейшли межу, граючи ведмедя і діючи

безвідповідально і непрофесійно… Росія опинилася в положенні, з

якого не могла відступити. Якщо стиснути пружину до кінця, вона

сильно відскочить назад. Ви повинні завжди пам’ятати про це».

…Сьогодні я хотів би звернутися до народу Сполучених Штатів

Америки, людей, які з моменту заснування своєї нації та прийняття

Декларації незалежності пишалися тим, що тримають свободу понад

усе. Хіба прагнення кримчан вільно обирати свою долю не є такою

цінністю? …деякі країни, які тоді були і є союзниками Німеччини, не

підтримали ідею об’єднання. Наша нація, однак, однозначно

підтримувала щире, нестримне прагнення німців до національної

єдності.
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Коли Путін наближається до кульмінації своєї промови, він повертає

фокус на Україну, прирівнюючи уряд до Степана Бандери – архетип, який в

російському історичному наративі означає зраду та співпрацю нацистів.

“…Що ж до Криму, то він був і залишається російською, українською,

кримсько-татарською землею… Повторюю, як і століттями, він буде домом

для всіх народів, які там живуть. Чого ніколи не буде і не буде, так це йти по

стопах Бандери!». Кульмінація промови повторює, що Захід є агресором,

оскільки Україна має намір вступити в НАТО, що Росія та український народ

мають єдність, а дії Росії відображають волю народу.

Дозвольте також зазначити, що ми вже чули з Києва заяви про швидке

вступу України в НАТО. Що це означало б для Криму та Севастополя в

майбутньому? Це означало б, що військово-морський флот НАТО був

би тут, у цьому місті військової слави Росії, і це створило б не

ілюзорну, а цілком реальну загрозу для всієї південної Росії… Наше

занепокоєння зрозуміло, тому що ми не просто близькі сусіди, а , …ми

один народ. Київ - мати міст руських. Давня Русь – наше спільне

джерело, і ми не можемо жити один без одного… Референдум був

чесним і прозорим, а кримчани чітко і переконливо висловили свою

волю та заявили, що хочуть бути з Росією… Найновіші опитування

громадської думки, проведені тут у Росії показують, що 95 відсотків

людей вважають, що Росія повинна захищати інтереси росіян та

представників інших етнічних груп, які проживають в Криму – 95

відсотків наших громадян.
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3.3 Міжнародні наративи про українську політичну культуру

Висвітлюючи історичні події, які формують українську національну

ідентичність та діючі російські контрнаративи, у цьому розділі ми

досліджували міжнародні наративи про Україну, політичний ризик країни та

закриваємо розділ рекомендаціями. Ми вважаємо політичним ризиком ризик,

пов'язаний з політичними факторами, які впливають на економічний ризик.

Політичний ризик, також відомий як геополітичний ризик, «відноситься до

ризику того, що дії іноземного уряду негативно вплинуть на грошові потоки

компанії, яка здійснює міжнародні інвестиції». (Bekaert, Harvey , Lundblad, &

Siegel , 2016) Національний звіт України про оцінку ризиків дає таке

визначення:

«Політичний ризик – це ймовірність зміни умов функціонування

держави, діяльності компаній та організацій внаслідок політичних

факторів.

У свою чергу, політична стабільність — це опір політичної системи

несприятливим факторам політичного середовища». («Національний

ризик», 2016)

Політичний ризик важливий не тільки для того, щоб бізнес робив

мудрий вибір щодо інвестування в іноземну країну, але й тому, що країна з

дуже високим політичним ризиком може вийти з-під контролю, що призведе

до протестів, злочинності, війни та масових смертей. Недавній приклад

можна побачити з Венесуели, яка почалася з президентства президента

Чавеса і продовжилася з популістської та антизахідної політики президента

Мадуро, що призвело до націоналізації компаній, гіперінфляції, що досягла 1

300 000%, дефіциту продуктів харчування та медичних товарів, а також

рейтингу корупції 168 із 180 країн. Мільйони людей втекли з Венесуели, і
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країна знаходиться під загрозою громадянської війни («Венесуела: все, що

вам потрібно», 2019) (Venezuela , 2018) .

Політичні ризики поділяються на дві категорії: макро- та

мікрополітичні ризики. Джамбона та ін (Giambona, Graham, & Harvey, 2017, p.

525) , пояснює макрополітичні ризики, які включають зміни режиму або зрив

загальнонаціональної безпеки. Іншими словами, макрополітичний ризик

впливає на всі сектори в цілому, такі як розпад уряду, громадянська війна,

девальвація його валюти тощо. Враховуючи, що мікрополітичні ризики, як

правило, пов’язані з сектором, наприклад, проблеми безпеки в певному

регіоні країни, наприклад, нова адміністрація вирішує різко підвищити

податки на певні галузі, такі як нафтова або гірничодобувна промисловість,

що призведе до зростання мікроризик або ризик для цього сектора.

Існує також зовнішньополітичний ризик, «що пов’язаний із

напруженістю між країнами». (Giambona, Graham, & Harvey, 2017, p. 525)

Наприклад, нарощування військ уздовж західного кордону Росії та війна на

Донбасі додали зовнішньополітичний ризик для України; оскільки війна між

Китаєм і США протягом наступного десятиліття здається все більш

ймовірною, а в 2019 році відбулися поновлені бої між Індією та Пакистаном

за Кашмір – усі приклади підвищують політичний ризик на території, де,

ймовірно, має місце ворожнеча (Farley, 2018) (Maizland, 2019) .

Седрік Чехаб (What is Political Risk, 2014) , старший аналітик ризиків

Fitch Solutions, перелічує деякі з найпоширеніших прикладів політичних

ризиків:

· Високий рівень злочинності або насильства

· Тероризм

· Націоналізація власності

· Громадянські заворушення або заворушення
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· Збройний конфлікт

· Зовнішня загроза вторгнення

· Слабкі політичні інститути

· Корупція

· Непередбачувані зміни в державній політиці

Зосереджуючись на Україні, ми вважаємо п’ять найбільших політичних

ризиків для країни:

1. Непередбачувані зміни в державній політиці

2. Корупція

3. Слабкі політичні інститути

4. Збройний конфлікт повстанців

5. Російська загроза вторгнення

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) є ключем до швидкого розвитку економіки

України і, можливо, надання нації такої ж економічної та політичної влади в

переговорах з Росією, як Австрія з Німеччиною. Пояснюючи міркування

політичного ризику транснаціональних компаній (MNC), які розглядають ПІІ,

Джонатан Сторі каже: «Безпечнішою формою інвестування з точки зору

країни перебування є прямі іноземні інвестиції, які передбачають передачу

технологій та навичок, створюючи робочі місця. і дохід».(Story, 2014, p. 17)

Оскільки інвестору важче вийти і менш ризиковано для країни перебування,

ніж короткострокові ринкові інвестиції, наприклад, у місцеву валюту або

акції, оскільки негативні новини можуть призвести до раптового відкликання

інвестицій.
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Що стосується непередбачуваних змін в урядовій політиці, націоналізація

активів ПІІ новим президентством Росії, хоча й менш вірогідна, можлива,

якщо Росія успішно розпалить напругу в Україні, що призведе до того, що

підтримувані Росією повстанці отримають додаткову територію та розпалять

громадянську війну в Україні. .

Високий рівень корупції різко збільшує політичний ризик країни, оскільки

заважає підзвітності та легкості ведення бізнесу, руйнує довіру всередині

країни та поза її межами. Згідно з дослідженням, проведеним Київським

міжнародним інститутом соціології у серпні-жовтні 2015 року, майже дві

третини респондентів заявили, що стикалися з корупцією протягом останніх

12 місяців.(National Risk Assessment Report, 2016, p. 17) . За даними

громадської організації Transparency International, у 2014 році Україна

займала 142 місце з 175 країн світу з високим рівнем корупції в країні. За рік

Україні вдалося набрати лише один додатковий бал в Індексі сприйняття

корупції, а в 2015 році Україна посіла 130 місце із 168 країн за рівнем

сприйняття корупції.(National Risk Assessment Report, 2016, p. 17) . Проте звіт

за 2018 рік показав, що Україна покращилася до 120 із 180, випереджаючи

Росію на 138 із 180, хоча й значно відстаючи від своїх сусідів: Польща 36 із

180, Румунія 61 із 180 та Білорусь 70 із 180. (Corruptions Perceptions Index,

2018) . За даними «Моніторингу сприйняття реформ в Україні», проведеного

TNS спільно з Національною радою реформ, найменш корумпованими

структурами, на думку респондентів, є заклади середньої та дошкільної

освіти та міліція, а найбільш корумпованими є суди, митниця, міліції та

прокуратури(National Risk Assessment Report, 2016, p. 17) . Соціологічна

асоціація України оцінила рівень довіри до влади як критично низький.

Рівень недовіри населення України до її інституцій був таким: суди 67%,

прокуратура 67%, міліція 57%, Президент 62,5%, ВРУ 78,4%, місцева влада

78,4%(National Risk Assessment Report, 2016, p. 22) .
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Вищезгадані звіти свідчать про те, що високий рівень корупції в Україні

має ефект снігового кому, який суттєво послаблює її інституції, зокрема

судову та військову гілки влади, що викликає недовіру серед українського

населення. У кращому випадку високий рівень недовіри призводить до

відсутності стимулу платити податки та збільшення еміграції, а в гіршому –

до громадянських заворушень, заворушень та повалення уряду. Більше того,

високий рівень корупції в уряді та військах ускладнює підвищення податків

для покращення військового потенціалу, що призводить до підвищеної

вразливості перед зовнішньою загрозою. Вирішальним для розвитку

економіки України є підвищення рівня ПІІ у нові підприємства. Значна

частина цих інвестицій надходить від транснаціональних компаній (МНК).

Окрім того, що корупція підвищує ризик інвестицій і, таким чином, лякає

багато МНК, які в іншому випадку могли б інвестувати в Україну, простота

ведення бізнесу з точки зору регулювання також є ключовим фактором.

Світовий банк ставить Україну за простотою ведення бізнесу на 71 місце з

190 країн; що відповідає регіону. Більше того, з 2011 року країна значно

покращила свій рейтинг із 152. І все ж Україна значно поступається сусідній

Польщі, яка посідає 33 місце (Ease of Doing Business in Ukraine, 2019) (Ease of

Doing Business in Poland , 2019) . У доповіді Атлантичної ради розглядалася

проблема слабких інституцій, а саме судової влади, та корупції. Україна

досягла значного прогресу у зменшенні корупції. Хоча у звіті погоджується

проблема «фаталістичного визнання значною частиною суспільства

ендемічної корупції». І «концентрація власності та впливу, яка завадила

розвитку верховенства права». (Ash, et al., 2017) У доповіді йдеться, що

«ліквідація продажу газу з Росії – раніше найбільшого джерела корупції в

економіці», стала важливою віхою для реформаторів України, як і вимога до

вищих державних службовців використовувати систему електронного

декларування для декларування своїх активів. . Однак у звіті визнається, що
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притягнення до відповідальності корупціонерів досі відсутнє – як це видно з

цитованого раніше в цій статті NRA. Високий рівень корупції та слабкі

політичні інститути є не лише політичним ризиком для України щодо

залучення ПІІ, але й внутрішнім ризиком, який перешкоджає здатності

тендітної країни зміцнювати свою національну ідентичність. Майже сім

десятиліть радянського комуністичного правління, за якими слідували два

десятиліття корумпованої еліти, що крала країну, і нинішня російська агресія

стали серйозним викликом у створенні суспільства з довірою до свого уряду,

військових і майбутнього. Тим не менш, враховуючи виклики, з якими зараз

стикається Україна, і фактори ризику для ТНК, не можна недооцінювати

волю та дух значної частини українців – особливо тих, кому не більше сорока

років, які підтримували революцію Євромайдану. Подібно до вражаючих

досягнень в'єтнамців у економіці та будівництві нації після руйнівної

десятирічної війни США у В'єтнамі або досягнень сусідів України з Балтії,

вражаючих результатів також можна досягти за допомогою продовження

реформ, посилення судового переслідування корумпованих чиновників та

збільшення ПІІ.

Щоб змінити фаталістичне ставлення, яке виникло. Ми дотримуємося двох

передумов Олександра Вендта, які повинні бути виконані при зміні або

трансформації системи міжсуб’єктивних переконань між громадянином та

інституціями. По-перше, «повинна бути причина думати про себе в нових

термінах», а по-друге, вартість зміни ролі не повинна перевищувати

винагороду для індивіда.(Wendt, 1992, p. 419) . Таким чином, аспекти

національної ідентичності та інтересів України по відношенню до її уряду

мають і можуть бути покращені. У міру того, як поведінка інституцій, тобто

судів, митниці та прокуратури, пом’якшується їх корумпованою та

неефективною ідентичністю, вони трансформуватимуться і розглядатимуться

не як загроза, а радше з довірою, і, у свою чергу, на індивідуальному рівні
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буде дзеркальним ефектом. розвиватися, що призводить до взаємної

трансформації ролі та інтересів між актором та установою.

Останні два і не менш значні політичні ризики, з якими стикається

Україна, є повстанням на Донбасі та російською агресією. Нинішні

сепаратисти на Донбасі ставлять перед Києвом важкі виклики.

Використовуючи доктрину, створену піонером боротьби з повстанцями

підполковником Девідом Галулою (Galula, 2006) , повстанці на Донбасі є

одними з найважливіших передумов для успішної повстанської кампанії. По-

перше, слабкість контрповстанця; Україна не мала достатньо часу для того,

щоб побудувати справді об’єднану націю з сильною національною

ідентичністю, лояльною до уряду. По-друге, географічні умови; повстанство

знаходиться в ідеальному місці, оскільки воно знаходиться на кордоні з

Росією, повстанство має необмежений канал постачання для своїх операцій.

Подібно до проблеми, поставленої американським силам Північним

В’єтнамом, повстанці на Донбасі можуть легко відреагувати на український

наступ, відступивши через східний кордон до Росії та повернувшись для

нападів повстанців у вільний час. По-третє, і, можливо, найбільш значуще,

повстанство користується зовнішньою підтримкою з боку Росії, не лише у

вигляді техніки та розвідки, але й постійної можливості вторгнення

російських військ в інтересах як Москви, так і повстанців. Україна не в змозі

боротися з Росією самотужки, і, як усі країни, які мають більш могутнього та

ворожого сусіда, їй потрібні союзники, щоб забезпечити власне виживання; а

саме США та західні країни.

Ідеальним для України було б стати членом НАТО. Однак, з огляду на

поточну ситуацію, такі ризики роблять малоймовірним, що вона буде

прийнята до членства з огляду на політику НАТО. З огляду на успішну

анексію Росією Криму відносно низькою ціною, цілком імовірно, що Москва

має намір тримати Донбас у замороженому конфлікті, продовжуючи
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підтримувати підтримуване Росією повстанство, оскільки нестабільна

Україна не може приєднатися до НАТО. Заморожений конфлікт також дає час

для російської масової пропагандистської кампанії для подальшого розколу

та розколу країни в регіонах, які Москва вважає найбільш стратегічними –

східній та південній Україні.

Найбільш катастрофічним політичним ризиком для України є

вторгнення Росії. Наразі українські ВПС є вкрай недостатніми у своїх

можливостях зупинити повітряне вторгнення Росії. Проте за останні кілька

років Україна значно покращила свою армію. За словами наукового

співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Миколи

Бєлієскова, «...повітряні сили України мають цілих сімдесят один справний

винищувач четвертого покоління (Су-27 та МіГ-29)».(Bielieskov, 2018) А його

систему протиповітряної оборони вдосконалили «двадцять п’ять дивізіонів

систем С-300ПС/ПТ1, десять дивізіонів «Бук-М1» і один дивізіон С-300В1».

Що ще більш вражаюче, Україна має значну кількість танків. Крім того,

«Збройні сили отримали загалом 4142 танки та бронетехніки у 2014 році,

3227 одиниць у 2015 році та 530 одиниць у 2016 році». (Bielieskov, 2018)

Чисельність українського війська становить від 184 000 до 204 000 осіб.

Більше того, близько шістдесяти відсотків – це призовники, які підвищують

ймовірність дезертирства в умовах російського вторгнення та великих втрат.

Для порівняння, у Росії приблизно в чотири рази більше військових, 420

винищувачів МіГ-29, 345 штурмовиків Су-35С і 215 штурмовиків Су-25СМ.

Більше того, Росія має найбільшу кількість танків у світі – близько 20 тис.

Насправді, український уряд стверджує, що близько 680 російських танків

приховано підтримують повстанців на Донбасі. Якщо це правда, журналіст

Тім О'Коннер повідомляє, що така цифра «перевершить танкові сили

Сполученого Королівства та Німеччини разом узятих». (O'Connor, 2018)
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І все-таки кількість військ, які Росія може розгорнути, була б значно

меншою. Враховуючи необхідність захисту свого східного кордону з Тихим

океаном, південного кордону з Китаєм і збереження значних сил у

нестабільному Північно-Кавказькому регіоні, Росія, ймовірно, могла б

розгорнути близько 400 000 військових для вторгнення в Україну. (Russia

Military Power, 2017, p. 59) (Recknagel, 2014) . Таким чином, успішне

російське вторгнення не може бути гарантовано, якщо достатня кількість

українських військових зможе витримати тривалий опір. Ситуація може

виявитися ще гіршою для Росії, якщо зібрати значну кількість найманців з

Грузії, Польщі та Норвегії.

Рисунок 3.
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Рекнагель Чарльз . Пояснювач: як порівнюються армії Росії та України? (2014, 6
березня). Отримано з Radio Free Europe/Radio Liberty: https://www.rferl.org/a/russia-
ukraine-armies-compare/25287910.html

Враховуючи, що Росія вирішує піти на найвищий ризик задля

найбільшого виграшу та вторгнутися в Україну, такий сценарій можна

побачити, коли російські війська виведуть стратегічний порт Маріуполь та

східну Україну до річки Дніпро, частину Південної України, яка надає Росії

належний захист для її Кримський флот і просувається на захід аж до

Придністров’я. Такі дії поставили б США в скрутне становище щодо того, як

реагувати. Допомога Україні у контрнаступі для звільнення вторгненої

території в короткостроковій перспективі потребувала б не тільки обладнання

та розвідувальної підтримки, а й широкого розгортання американських

військових і прямого бою проти російських військ. Такий переміщення

американських активів створить для Білого дому ризик нових військових

викликів в інших місцях проти американських цілей в Африці, на Близькому

Сході та в Тихому океані з боку Китаю, Північної Кореї, Ірану, Талібану,

ІДІЛ, Боко Харам тощо. оскільки вони вважають, що збройні сили США

надмірно розширені в кількох регіонах, а отже, настав сприятливий час для

нападу на слабкі місця з огляду на затримку відповіді США. Допомога

Україні загрожує великими втратами для США та їх союзників, оскільки

Росія може краще контролювати та захищати свої лінії постачання та доступ

до великої кількості своєї механізованої армії, повітряних сил і флоту.

Операція потребувала б кількох місяців підготовки США, щоб розмістити

військові ресурси та розпочати широкомасштабне звичайне повернення

України за умови, що справи підуть за планом. Така війна призведе до різкого

знищення протиповітряної оборони та значної частини російського флоту,

повітряних сил та армійських дивізій на її західному фронті. Після

принизливої поразки вразливий Кремль може вирішити завдати першого



183

удару тактичною ядерною зброєю для стримування вторгнення на територію,

яку контролює Росія, у Східній та Південній Україні, а також для захисту її

російських кордонів. Використання обмеженої кількості тактичних ядерних

боєприпасів дає США можливість не наносити контрудару, оскільки ризик

подальшого ураження нововразливої Росії може бути зіткнувся з другим

залпом тактичних ядерних ракет. У цей момент уряд США з більшою

ймовірністю, відповідно до угоди з НАТО, відповість потужним ядерним

контрударом тактичних і навіть стратегічних ядерних ракет. Очевидно, тоді

сценарій стане сценарієм взаємного гарантованого знищення (MAD),

оскільки обидві сили будуть схильні знищити іншу. Можна також

стверджувати, що, враховуючи реальність MAD, ні Росія, ні США не будуть

атакувати інших ядерною зброєю навіть під час війни. Використання свого

військового варіанту для будь-якої країни небезпечно з огляду на його

непередбачуваний і хаотичний результат. У Москві це теж розуміють, і,

мабуть, це є причиною того, що вторгнення не відбулося навіть з огляду на

стратегічний приз, який Східна та Південна Україна дадуть Росії. Головна

міркування для Москви полягає в тому, щоб уникнути повернення високого

рівня військових втрат до Росії, особливо в конфлікті, який може бути

проблематично виправдати через зростання втрат. Відверте вторгнення

піддасть російські війська нападам повстанців з боку добре навчених і добре

оснащених українців, які також мають ту саму перевагу на території, що й

нинішні підтримувані Росією повстанці. Таким чином, ми робимо висновок,

що найімовірнішим прогнозом є те, що нинішня ситуація залишається такою,

якою вона є.

Дослідивши політичний ризик України, ми пропонуємо наступні

рекомендації для України та політиків США.

Як країна, яка відмовилася від ядерної зброї, вона додає важливе

значення для стратегічних інтересів США, а останні агресивні дії Росії
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представляють міркування щодо України, її безпеки та того, як США

вирішують підтримувати Україну, враховуючи свої власні інтереси в регіоні,

особливо враховуючи новий зсув у бік конкуренції великих держав з Росією

та Китаєм і відхід від зосередження на боротьбі з тероризмом.

5 грудня 1994 року Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу,

підписавши Будапештський меморандум, який надавав гарантії безпеки для

приєднання України до Договору про нерозповсюдження (ДНЯЗ). Інші країни

колишнього Радянського Союзу, такі як Білорусь та Казахстан, також

підписали договір, відмовившись від свого ядерного арсеналу та отримавши

допомогу від Заходу. Як зазначалося раніше, Україна отримала запевнення

від підписантів: США, Великобританії та Росії, що незалежність і суверенітет

України будуть гарантовані, а підписанти утримуватимуться від застосування

сили.

Однак анексія Криму та підтримувана Росією повстання на Донбасі – це

саме те, чого боялося українське військове керівництво 1990-х років, якщо

воно відмовиться від ядерного захисту. (Galaka, 2015, p. 47) . Крім того,

реакція підписантів та міжнародної спільноти була досить обмеженою.

Ймовірно, м’яка реакція посилила початкову оцінку ризику Москви про те,

що втрати, тобто санкції та суспільний осуд, варті виграшів – анексія Криму

та триваючий заколот, який розділяє Україну, посилює фаталістичне

ставлення та не дає Україні приєднатися. НАТО. Ще більш згубним є те, що

це є прикладом того, що ядерні озброєні країни можуть поводитися

безрозсудно, використовуючи залякування, погрози чи застосування сили

всупереч міжнародному праву з мінімальними наслідками. І якщо ядерні

держави не бажають виконувати свої зобов’язання щодо безпеки, тобто

гарантувати, що суверенітет України не буде порушений більш могутнім

сусідом, то, ймовірно, Україна та інші країни будуть продовжувати розробку
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програм ядерної зброї, щоб гарантувати свої безпеки – яку ми бачимо з

Північною Кореєю, Іраном і можемо побачити з Тайванем, Японією тощо.

Тим не менш, як заявив експерт з питань нерозповсюдження зброї

Сергій Галака, для України було б самогубством перезапустити свою ядерну

програму, оскільки вона опиниться ізольованою та без особливо необхідної

підтримки з боку Заходу. (Galaka, 2015, p. 48) . Таким чином, в інтересах

України залишатися частиною ДНЯЗ, одночасно натискаючи на Захід, щоб

він підтримав її проти російської агресії. Так само в інтересах США надавати

постійні запевнення, відкриті та приховані, щодо позиції США, підтримки та

реакції у разі посилення російських військових дій. На додаток до

відновлення довіри до США, посилення підтримки суверенітету України

служить обмеженням подальшої агресії Росії.

З метою мирного вирішення ситуації в Україні важливо вести

переговори з Москвою з позиції сили. Сила передбачає підвищення вартості

майбутніх агресивних дій, дозволяючи Москві альтернативу, яка поважає її

місце як регіональної сили та проблеми безпеки Росії. Підвищення вартості та

ризику для Росії має бути частиною стратегії США, яка передбачала

продовження військової підготовки українських збройних сил та системи

озброєння, які може бути легко використано Україною для захисту від

російського вторгнення, таких як протитанкові ракети та зенітні ракети, які

можуть використовуватимуться українськими солдатами та українськими

повстанцями у разі успішного вторгнення Росії та краху українських

військових.

Тим не менш, Кіссінджер застерігає, що ми не збираємося самі братися

за відновлення економіки України, тому має бути певна співпраця між Росією

та США щодо України. І що ми повинні бути чутливими до позиції Росії

щодо того, що Україна займає унікальне місце з огляду на їхню спільну



186

історію та розташування України з наслідками безпеки для Росії(Kissinger,

2015) .

Деталізуючи, чому США не повинні дозволити Україні стати частиною

НАТО, Кіссінджер пояснює, що просування лінії безпеки НАТО на схід

України розміщує її лише за 300 миль від Москви, а Росія, яка просуває свою

лінію безпеки на західну Україну, розміщує її на кордоні Польщі, Словаччини

та Угорщина, яка б цього не допустила, враховуючи свою історію російської

окупації. Таким чином, Україну слід розглядати як «міст між НАТО і Росією,

а не як форпост будь-якої зі сторін». І Кіссінджер, і Бжезінський радять

використовувати Фінляндію як модель, де Україна може вільно обирати свою

політичну політику, зовнішні відносини та інтеграцію з Європою, тоді як

Росії слід дати гарантії, що Україна не стане членом НАТО. І обидва провідні

експерти радять з Росією вести переговори з позиції сили та певної міри

військової підтримки, щоб згорнути подальші агресивні дії. Бжезінський:

«Ми повинні зробити для росіян дорожче застосування сили. Я вважаю, що є

сенс дати українцям оборонну зброю…» (Brzezinski, 2015) І за словами

Кіссінджера,

Історичний досвід зобов'язує російських лідерів оцінювати можливості

сусідів. Домовлятися про те, що я щойно описав, було б надзвичайно

важко. І цього не можна було досягти, зайшовши в Кремль і заявивши:

«Ось наш план». Як і всі відносини з Москвою, це вимагало б

розуміння російського духу та оцінки російської історії, а також

достатньої військової сили, щоб придушити будь-які спокуси.

(Kissinger, 2016) .

Хоча слід враховувати готовність використовувати військову

підтримку, будь-яких дій, які можна пропагувати, щоб успішно представити
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США як агресора, слід уникати, оскільки Росія отримує вигоду від сильної

націоналістичної ідентичності, яка може підштовхнути населення проти

США за належних обставин, а саме США ведуть військові дії на російській

території або на контрольованій Росією території, як-от Крим, Донбас або

особливо на самій території Росії. Дослідження Ренда показало, що почуття

батьківщини, родина і Батьківщина, отечество , були успішно використані

для заклику до російської національної єдності (McNerney, et al., 2018, p. 84) .

Особливо це було помітно під час Другої чеченської війни 1999-2009 років,

коли серія терористичних атак спричинила згуртування російських людей за

своїх військових у тому, що сприймалося як реальна загроза їхній

батьківщині. Навпаки, Москва добре усвідомлює, що війна має зворотний

ефект, коли її вважають непотрібною, через що населення втрачає волю до

війни – Перша чеченська війна 1994-1996 рр., або коли перемога здається

недосяжною – російсько-японська війна 1904-1905 рр. , і Перша світова війна.

Зіткнувшись із екзистенційною загрозою, Росія, швидше за все, почне з

високого національного бажання боротися. Неясно, наскільки

громадськість готова пожертвувати заради повернення до масового

призову та жертв, а також чи вплине це на національну підтримку.

Якщо солдати зазнають великих втрат або жахливих умов, воля може

похитнутися. Іноземна пропаганда, тонко застосована, може викрити

неспроможність уряду піклуватися про свої власні (McNerney, et al.,

2018, p. 105) .

Таким чином, політика США має підтримувати сильну та незалежну

Україну, поважаючи безпеку Росії та уникаючи військового конфлікту. Хоча

Кіссінджер рекомендує США прийняти Крим як частину Росії (Buncombe,

2016) , такий компроміс не поважає міжнародне право та український
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суверенітет, і прийняття США анексії може спричинити слизький шлях для

майбутніх анексій або інтервенцій у всьому світі, що зачіпають інтереси

США, наприклад, російські територіальні претензії в Казахстані або

китайське вторгнення на Тайвань. Таким чином, ситуацію щодо Криму слід

залишити за Києвом, а США підтримають Україну у рішучій відмові від

незаконної анексії Росії. Найкращим результатом з точки зору стратегічних

інтересів США є потужна та незалежна Україна, яка інтегрована до

Європейського Союзу, досягаючи достатніх успіхів у демократичних

реформах та знижуючи рівень корупції. Такий результат змушує Росію,

особливо постпутінську адміністрацію, прагнути до західної інтеграції,

водночас роблячи демократичні реформи, які вимагає зсув у бік Заходу.

Більше того, пострадянське покоління освіченого та інтернаціонально

налаштованого російського населення продовжуватиме шукати демократичні

цінності та економічні можливості, які обіцяє такий перехід. Більше того,

Росія в довгостроковій перспективі не задовольнятиметься своїм статусом

другого рівня зі все більш потужним Китаєм. ВВП Росії становить приблизно

1,57 трильйона доларів проти 12,2 трильйона доларів Китаю. Таким чином,

власний зсув Росії в бік Європейського Союзу та її 18,5 трлн ВВП будуть

ставати все більш імовірними в довгостроковій перспективі.(Russia GDP ,

2019) (China GDP, 2019) (European Union GDP, 2019) . Крім того, США

повинні підтримувати продовження розвитку української новинної індустрії

для зміцнення українського національного наративу проти російської

дезінформації. Об’єктивні та незалежні репортажі разом із історіями, які

демонструють успішне переслідування корумпованих державних чиновників

та бізнесменів, підтримають нову розповідь про боротьбу з корупцією та

верховенством права – і, таким чином, нову роль між суб’єктом та

інституцією, тобто зміцнення нової особистості та інтересів між громадянами

України та владою. Також слід підтримувати розвиток телевізійної та



189

кіноіндустрії України, оскільки українські кінематографісти створюватимуть

все більше історій українських героїв, тобто чоловіків і жінок у ролі солдатів,

моряків, поліцейських і пожежників, лікарів і медсестер, політиків, юристів. ,

і бізнесмени. Чим більше нація бачить таких історій, тим більше це зміцнить

єдність та ідентичність націй. В результаті країна стане менш вразливою для

російської пропаганди.

Україна потребує часу; час будувати та зміцнювати свою націю; час

побудувати свою економіку, національну єдність, інституції та армію, різко

знизивши корупцію. Оскільки молоді впливові лідери, такі як Ден Паско,

керуючий партнер приватної інвестиційної компанії Diligent Capital Partners,

стануть нормою, проблема корупції набуде нової серйозності, і слово стане

більш негативним і менш терпимим – можливо, нагадуючи історії та події

минуле втрачених можливостей для України, а інші країни колишнього

Радянського Союзу зробили значний крок у своєму розвитку.

«Корупція – найбільша проблема українського суспільства. Навіщо

мені будувати бізнес, якщо податкова інспекція збирається облавитись,

щоб отримати хабар. Нинішні лідери неправильно зрозуміли, що таке

Євромайдан. Вони будуть покарані за невиконання того, чого від них

чекали». (Krasnikov, 2018)

Сільське господарство завжди давало Україні великі перспективи. Як

Каліфорнія, так і Україна мають однакову чисельність населення: трохи

більше 40 мільйонів у Каліфорнії та 43,8 мільйона в Україні (California

Population, 2018) (Ukraine Population, 2018) .

У Каліфорнії, як і в Україні, сектором номер один є сільське

господарство з близько 27,6 мільйонів акрів, які використовуються для

сільського господарства, що становить близько 27% земель Каліфорнії; тоді
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як Україна має понад 102 мільйони акрів, що становить близько 70%

території країни. У 2017 році український сільськогосподарський експорт

приніс близько 17,8 мільярдів доларів доходу порівняно з 20,56 мільярда

доларів каліфорнійського експорту сільськогосподарської продукції. (The

Measure of California Agriculture , 2009) (Ukraine Agriculture Sector ,

2019)(California Agricultural Production Statistics , 2018) . Безумовно,

враховуючи зрошувану земельну масу України, підвищення продуктивності в

цій галузі призведе до суттєвого підйому її економіки.

ІТ є «третім за величиною експортом України після сільського

господарства та видобутку».(Kim, 2018) У 2015 році ІТ-сектор України

отримав 2,5 млрд експортних доходів і зріс до 3,6 млрд доларів у 2017 році.

(Krasnikov, Ukraine’s booming IT sector makes it an outsourcing nation , 2016) .

Цілком імовірно, що галузь все ще знаходиться на ранніх стадіях, імовірно,

продовжить зростання, покращуючи економіку України. Політичний ризик

полягає в тому, що нова адміністрація запровадить значне підвищення

корпоративного податку, що знизить маржу прибутку, завадить українській

ІТ-компанії конкурувати з конкурентами в регіоні та призведе до спаду МНК,

які відкривають місцеві представництва та наймають працівників.

Український талант.

Хоча конфлікт на Донбасі завдав шкоди економіці України та підвищив

ризик ПІІ на промисловий Схід України, існує великий потенціал у його

легких підсекторах, таких як харчова, деревообробна, меблева та промислова

промисловість, а також хімічна/фармальна, гумова, пластикова та

непромислова промисловість. -металічні корисні копалини (Saha & Kravchuk,

2015) .

Враховуючи всі політичні ризики, згадані в цьому розділі, Україна все

ще є новою державою з великим економічним потенціалом, і ТНК, які готові

нести певний ризик, можуть отримати значний прибуток. Загалом, видається
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малоймовірним, що Росія здійснить вторгнення, враховуючи ризик і ціну

підтримуваного США українця та вчинення повстання на території України,

яку контролює Росія. Таким чином, особливо в галузях, далеких від

конфлікту, Україна залишається привабливою інвестиційною можливістю.

Тисяча років гноблення від монголів до радянських дало Україні одну з

найкривавіших історій, з якими стикалася будь-яка нація. Як лідер демократії,

США вкрай необхідно підтримувати боротьбу України за незалежність, щоб

уникнути Європи, де домінує імперська Росія, а натомість Росії, яка

інтегрувалася в Європу з такими ж демократичними цінностями. Перед

обличчям підтримуваної Росією повстанської та пропагандистської кампанії

успіх чи невдача України визначатиме те, що Європа рухатиметься до

майбутнього чи повертатиметься до минулого. Поки що Україна стає

сильнішою та прогресує. Більше того, Євромайдан 2014 року, підписання

Європейської угоди, відновлене почуття національної гордості та поточні

демократичні реформи спрямовують козацький народ до кращого

майбутнього.
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Висновок до третього розділу

Третій і останній розділ детально описує події та наративи, пов’язані з

боротьбою України за незалежність і як вони підтримують головну розповідь

імперського гнобителя. Розділ другий зосереджений на початку та середині

двадцятого століття, розділ третій завершує століття Чорнобилем і

радянським падінням. Оскільки економіка впала в стагнацію, починаючи з

1960-х років, до 1985 року економіка була в глухому куті. Добре намічені

реформи, такі як «Перебудова» та «Гласність», лише послабили авторитет

Горбочова, оскільки сторонники жорсткої лінії вважали це слушним часом

для державного перевороту. Можливо, ще більш згубними були радянські

втрати в Афганістані, які сягали понад 14 000 осіб. Таким чином, радянська

влада опинилася на бочці з порохом і готова вибухнути.

Розповідь про Чорнобиль і Радянське падіння розповідає про погану

відповідь Москви на Чорнобиль, щоб навчити український народ, що

правління з Росії не в його інтересах, і це надихнуло українців знову

піднятися. До 1988 року втрати в Афганістані від повстанців, підтримуваних

США та Саудівською Аравією, виявилися занадто великими для Червоної

Армії, і Москва вирішила відійти в результаті принизливої поразки, яка

нагадувала вихід США з В’єтнаму. Нарешті, у серпні 1991 року Україна

проголосила свою незалежність. Наратив підкреслює, що збереження її

суверенітету від Москви є безперервною боротьбою. У 1990-х роках

піднесення колишніх комуністичних голів перетворилося на олігархів в

Україні, підриваючи багатство нації на шкоду її громадянам. Помаранчева

революція стала наступною архетипною подією, що символізує

корумпованого лідера, яку розігрував підтримуваний Росією кандидат Віктор

Янукович проти підтримуваного Заходом кандидата Віктора Ющенка.

Отруєння Ющенка, правда чи ні, зазвичай відображає те, як далеко

російський уряд готовий зайти, щоб залишатися головною силою регіону. На
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жаль, керівництво Ющенка згадується як час політичної боротьби з

погіршенням економічної ситуації.

Вибори Президента Януковича в 2010 році показують складність

людей, які складають українську націю, і конкуруючи точки зору та наративи

між тими, хто ностальгічно бачить російську та радянську владу, а не

українці, які вважають себе незалежною нацією, що має більше спільного з

демократичним заходом. Помаранчева революція 2004 року, а потім

революція Євромайдану через десять років, слугують опорними подіями в

наративі, щоб довести, що боротьба за незалежність є цілком реальною і в

загостреному стані. Понад 100 громадян України були вбиті снайперами,

намагаючись утримати підтримуваного Росією президента при владі.

Наш аналіз російських наративів щодо України показав методи та

ефективність програм, спрямованих на закріплення контрнаративів, які

впроваджуються з метою розколу українського населення, підтримки

повстання на сході України та послаблення рішучості Заходу. Повторювані

теми з російських дезінформаційних кампаній зосереджуються на наративі,

що Україна є молодшим братом Росії, і оскільки Росія і Україна почали з

Київської Русі, обидві нації мають бути об’єднані, а інші країни не повинні

втручатися. Більше того, у нинішньому ослабленому стані Росії та поваленні

Януковича здебільшого винні США та ЦРУ. Анексія Криму показала,

наскільки вразлива Україна для російського вторгнення, сценарій, який,

ймовірно, переросте в інші західні держави і втягне США в конфлікт.

У нашому аналізі Міжнародних наративів про українську політичну

культуру ми виявили, що наратив зосереджується на політичному ризику, з

яким стикається Україна, наприклад, повстання з повним забезпеченням,

високий рівень корупції та загроза російського військового вторгнення, а

також потенціал стати сільськогосподарським центром, порівнянним з
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Каліфорнією. Наші рекомендації свідчать про те, що державі потрібен час для

розбудови економіки, зниження рівня корупції та залучення іноземних

інвестицій. З часом, у міру зменшення інституційної корупції, ідентичність

установи покращиться, що призведе до підвищення довіри між особою та

установою. Більше того, ідентичність та інтереси українців по відношенню до

їхнього уряду покращаться, оскільки люди переймуть нову роль щодо їхніх

очікувань як громадян та віри в осіб, які втілюють їхні інститути управління.

А що стосується відносин з Росією, то США було б добре знайти баланс між

повагою до проблем безпеки інших держав, розуміючи, що Росія з анексією

Криму та повстанням на Донбасі приховала свою агресивну політику щодо

України як пошуки. відстоювати свої нібито законні інтереси безпеки.

Оскільки Китай продовжує перевершувати Росію за своєю економікою і

незабаром своїми військовими (крім ядерної зброї), Росія, ймовірно, обере

тісніші відносини із Заходом як питання безпеки. Коли це станеться, сильна і

незалежна Україна – подібна до Польщі – стане ідеальною для США та їхніх

демократичних союзників. Однак такий результат вимагатиме непохитного

підходу з боку західних лідерів із довгостроковою перспективою України в

найближчі десятиліття.

Як зазначено в кінці розділу 3.3, Україна має великий економічний

потенціал і може досягти більших успіхів за умови постійної підтримки

Заходу, в той час як Україна здійснює демократичні та антикорупційні зміни,

необхідні для постійної підтримки. Можливо, важливіше те, що США

повинні пам’ятати про свої зобов’язання як підписувача Будапештського

меморандуму, який гарантує, що Україна не буде вторгнутися іншою

державою, а саме Росією, оскільки вона відмовилася від свого ядерного

арсеналу. Така відмова від підтримки, яку мала Україна під час Першої та

Другої світових воєн, лише спричинить те, що її найкращим стримуючим

фактором для російського вторгнення буде ядерна зброя. Такого сценарію,
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що нагадує Пакистан та Індію, слід уникати, оскільки все більше країн, і

особливо тих, які є нестабільними в суспільному плані, є проблемою

національної безпеки США. Натомість ідеальним результатом є така Україна,

як Австрія чи Польща – демократичний союзник США та Заходу, а також

Україна з кращими економічними та політичними відносинами з Росією.

Хоча взаємна повага з боку Росії є результатом сильної України як об’єднаної

нації, з гордою національною ідентичністю, економікою, що розвивається, і

сучасною армією, що робить варіант вторгнення в Україну та постійну

підтримку повстання занадто небезпечним кроком для Москви.
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Загальний висновок.

У нашому дослідженні проаналізовано історії, які підтримують головні

наративи української національної ідентичності. Найголовніше, результати

цього дослідження успішно ідентифікували та деконструювали головну

наратив української національної ідентичності, зводячи українські історичні

події до набору історій, специфічно оформлених певними архетиповими

персонажами, точніше, як ці персонажі зображені, щоб впливати та

переконати аудиторію підтримати мету, покликану об’єднати Україну проти

спільного ворога. Крім того, ми дотримуємося конструктивістської позиції,

згідно з якою репресивні дії імперських сусідів України суттєво вплинули на

розвиток українського імперського гнобителя. І оскільки розповіді тривають,

підкріплюються чи ні, роль, яку Росія зараз відіграє як антагоніст, може бути

змінена, якщо вони змінять свої дії. У першому, другому та третьому розділах

цієї дисертації ми наводили приклади того, як ці історії вбудовані в мовлення

та символи, такі як згадка про хрещення України Володимиром Великим чи

образи Тараса Шевченка, присутніх під час Євромайдану. Крім того, у цьому

дослідженні проаналізовано, визначено та роз’яснено найважливіші події в

історії України, оскільки вона формує національну ідентичність націй, як про

них розповідається та як вони вписуються в систему підтримки основного

наративу.

У розділі 1 ми проаналізували та описали основні наративи Київської

Русі, які заклали основу української ідентичності, давнього царства, з яким

безпосередньо пов’язаний український народ. Ці історії та героїчні лідери

надають українському народу гордість, зв’язок із часами величі, подібними

до сучасних італійців із Стародавнім Римом, американцями та батьками-

засновниками тощо.

Наше дослідження приходить до висновку, що головні наративи

Володимира Великого та Ярослава Мудрого є двома найважливішими
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наративами про заснування Київської Русі та ґенезу України як єдиної нації.

Вони зображені як неохочі архетипні герої, які приймають заклик до пригод.

Їхні історії відповідають формі історії подорожі героя. У обох головних

героїв є архетипні лиходії, представлені як злі й зрадливі брати. Кінцевий

стан оповіді виконується, коли обидва герої мстять своїм загиблим родичам і

створюють більше й сильніше королівство.

Розділ 1 також включав основні наративи козацького періоду, оскільки

вони настільки ж значимі, що розповідають про героїчний і незалежний

народ. Історії викладені та оформлені в такий спосіб, як українці

підкоряються та пригнічуються Польщею. А згодом Польщу просто замінює

могутніша імперія в Росії. Проте в наративах уточнюється, що ці лідери

повстали, не задовольнившись своїм статусом громадян другого сорту.

Майстерні наративи Богдана Хмельницького та Івана Мазепи також є

неохоче архетипними героями, які приймають їхній заклик до дії. На відміну

від Володимира та Ярослава, Хмельницький та Мазепа гинуть у боротьбі за

незалежну націю. Таким чином, конфлікт наративу не був задоволений,

створюючи постійний стан очікування.

Майстерна оповідь Тараса Шевченка зосереджується на житті та

творчості героя, який, як і його попередники, намагався об’єднати

український народ і підбурити до повстання за незалежність. Оскільки його

творчість була зосереджена на козацькій історії України, його твори були

покликані вселити гордість і пристрасть українців до своєї історії та народу.

Оскільки у володимирській головній оповіді головною подією української

історії є християнізація Київської Русі, Шеввгенкові твори наголошують на

християнських метафорах з темою жертви як гідної причини, щоб спонукати

чоловіків і жінок до повстання проти російського гнобителя. Тарас Шевченко

символізує українську національну ідентичність і є чи не найважливішою

фігурою в історії України. Головна розповідь Тараса Шевченка нагадує
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глядачам про їхнє славне минуле та потенціал мати вільну, незалежну та

сильну націю, надихаючи свій народ на повстання проти Росії.

Таким чином, основні наративи Київської Русі та козацького періоду,

висвітлені наративами Богдана Хмельницького, Івана Мазепи та Тараса

Шевченка, є основними наративами, які формують сучасну українську

національну ідентичність. Наступні головні наративи виступають

продовженням попередніх наративів, щоб посилити загальну тему як

імперського архетипу гнобителя, якого грали Росія, так і українці як жертви

через поразку повстань, які містяться в наративах Богдана Хмельницького,

Івана Мазепи та Тараса Шевченка.

У розділі 2 Українська війна за незалежність була ще одним невдалим

повстанням, але як розповідь вона побудована так, щоб створити бажання,

яке залишається незадоволеним. Такі герої, як Михайло Грушевський та

Симон Петлюра, — це фігури, покликані нагадати глядачам, що він чи вона

має робити. Шлях до задоволення залишається тим самим. Більше того,

перемога над ворогом помститься за їхню смерть, подібно до закриттів, які

зустрічаються в наративах Київської Русі.

Пізніші події, описані в розділі 2, є повторенням попередніх заколотів, і

подібність в наративах очевидна. Наприклад, недовгу незалежність України

від Росії під час Першої світової війни, хоча й підпорядковувалася владі

Німеччини, називали Гетьманщиною, нагадуючи про зв’язки України з

козацьким періодом так само, як захоплення Америки ковбоями Дикого

Заходу. Піднесення націоналізму призвело до того, що велика група українців

знову повстала проти Польщі та Росії, як і попередні повстання

Хмельницького та Мазепи. Ця стаття пояснювала складну історію піднесення

націоналізму в УПА – важливо розуміти, коли протидіючі наративи

використовуються проти України, оскільки вони опираються російському

домінації.
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Голодомор і Великі чистки залишаються архетиповими подіями, які

неодноразово та трансісторично цитуються в сучасній Україні, що показують

значний і травматичний вплив, який вони мали на українську історію та

ідентичність як прямий результат перебування під владою іноземного

гнобителя. Голодомор і Великі чистки структуровані як віктимні історії, як

десятиліття кріпацтва, виражені в творах Тараса Шевченка. Знову наратив

закликає українців до повстання та боротьби за незалежність. Головний

меседж полягає в тому, що лише сильна та незалежна Україна може запобігти

повторенню подібних звірств.

Розділ 3 показує Чорнобиль як чергову історію віктимізації, на тлі якої

розповідь про Голодомор, а меседж оповіді той самий – протистояти

імперському гнобителю. Чорнобильська катастрофа сталася лише за чотири

роки до проголошення незалежності України і є найбільш значущим сюжетом

до проголошення незалежності України в 1991 році, і часто її представляють

як каталізатор проголошення незалежності, оскільки вона знову була

результатом іноземного правління. Тобто безгосподарність з боку Москви

щодо того, як впоратися з кризою, і нехтування українським населенням,

оскільки були вищі пріоритети, такі як наказ продовжити парад у Києві,

оскільки токсична хмара за менш ніж 60 миль рухається в їхньому напрямку.

Місцева влада не змогла або не бажала належним чином впоратися з

ситуацією через побоювання репресій за протидію владі Кремля.

Таким чином, проголошення незалежності, Помаранчева революція та

революція Євромайдану були подіями, до яких попередні наративи

породжували прагнення, тобто неодноразові повстання для досягнення

сатисфакції шляхом перемоги над гнобителем України та досягненням

незалежності. Траєкторія залишається незмінною, як і архетипи з Росією як

імперського гнобителя та з українцем як архетипним героєм чи жертвою.

Крім того, основні наративи, проаналізовані в цій статті, повторюються як
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українськими простими людьми, так і лідерами, наприклад, зображення

Тараса Шевченка, які носили протестувальники на Євромайдані та згадки про

Голодомор і Велику чистку Президента Ющенка та Президента Порошенка.

Усі наративи, починаючи з Київської Русі, систематизовані та

підтримують основний сюжет або те, що ми визначили як Головна оповідь

імперського гнобителя.І такі події, як Декларація Незалежності та

Євромайдан, знову доводять бажання бути вільними та незалежними – мета

Українського Імперського Наративу Про гнобителів дуже жива.

На додаток до аналізу подій, що підтверджують «Головний наратив»,

ми пояснили прийоми пропаганди, щоб читач міг не тільки зрозуміти, як її

використовують проти України, а й як ті самі прийоми створюють плутанину

для західної аудиторії, менш знайомої з історією між Україною. і Росія.

Нарешті, ми проаналізували міжнародні наративи та політичний ризик, з

яким стикається Україна, та наші рекомендації щодо подальшого розвитку.

Загальною темою, яку ми знайшли в нинішніх наративах про Україну,

була корупція та поділ між її населенням. Корупція продовжує залишатися

основною проблемою в Україні, оскільки вона була нормою протягом

десятиліть, особливо після розпаду Радянського Союзу. Відсутня довіра до

влади та системи правосуддя, що спричиняє відсутність патріотизму та

єдності в підтримці влади, а отже, нації та її майбутнього. Більше того, багато

хто на заході, незнайомі з історією України, не розуміють і не бачать Україну

незалежною державою, а радше колишньою республікою Росія (СРСР).

Іншими словами, Україна для багатьох на заході сприймається не так, як вони

бачать Австрію, Польщу чи Угорщину. Тому ризик полягає в тому, що

Україна не вважається достатньо важливою для підтримки всупереч

інтересам Росії. Буквально я чув, як багато західних чиновників запитували,

чому ми повинні підтримувати Україну і чому це в інтересах Заходу, якщо

Україна впаде до Росії? Більше того, багато українців песимістично
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налаштовані щодо майбутнього України як сильної та незалежної нації,

схожої на Австрію чи Польщу. Таким чином, Україні будуть дуже потрібні

патріотичні та сміливі лідери, щоб надихати та мотивувати населення,

залучати додаткову підтримку із Заходу та вести націю вперед – кінцевим

результатом є мирні відносини між Росією та Україною як двома сильними

країнами, подібними до Німеччини та Австрії, Великобританії та Франції

тощо.

Ми рекомендуємо наступне для продовження досліджень в Україні:

Розвиток кіно- і телевізійної індустрії України. Історії, створені спільно з

голлівудськими медіа-компаніями, що дозволяють українським

кінематографістам навчатися ремеслу кіно у американських

кінематографістів з метою повернення та підтримки цих навичок в

українській кіноіндустрії, що розвивається. Зрештою, один із найсильніших

внесок у збереження сильного, згуртованого та патріотичного

американського населення завдяки нашій добре розвиненій кіно- та

телеіндустрії.

Також життєво важливим для України є наявність сильної армії, здатної

підвищити вартість російського вторгнення настільки, що воно стане

непрактичним і неправдоподібним. Таким чином, дослідники з військовим

досвідом мають зосередитися на тому, як досягти мети побудови

смертоносних українських військових з меншими коштами, обладнанням та

персоналом, ніж їхній суперник. Таким чином, наукові роботи можуть

зосередитися на оборонній стратегії, яка буде використана проти

переважаючого ворога, продовженні розвитку українських військових, хоча і

менших, але передових у навчанні, тактиці, оснащенні та готових до

швидкого розширення в разі вторгнення в країну. Більше того, стратегія має

зосередитися на збереженні збройних сил своєї здатності продовжувати

афективний асиметричний опір проти Росії навіть після того, як значну
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частину українських військових, а також значну кількість міст і регіонів

України було захоплено. Звісно, ніхто не хоче бачити такого сценарію, але

українські лідери повинні бути готові до гіршого, щоб зберегти свій

суверенітет і досягти мирного співіснування з Росією.

Нарешті, дослідження економістів щодо агресивного

короткострокового, середньострокового та довгострокового плану розвитку

економіки України, порівнянного з тим, що було досягнуто в Німеччині та

Японії після Другої світової війни, а також Китаєм за останні кілька

десятиліть. Знову ж таки, різке зниження рівня корупції та зміцнення системи

правосуддя матиме першочергове значення для інвестицій та розвитку

диверсифікованої економіки, водночас запобігаючи еміграції кваліфікованої

робочої сили з країни.
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