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УДК 323.212(477) 

Ротар Н. Ю. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ОБРАЗІВ МИНУЛОГО  

У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  

ДРУКОВАНИМИ ЗМІ УКРАЇНИ 

 

Здійснений аналіз використання друкованими ЗМІ України образів минулого у 

процесі формування громадянської ідентичності дозволяє стверджувати, що всі типи 

видань – офіційні, аналітичні, масові та бізнес-видання – позиціонують Голодомор 

1932–1933 рр. як маркер громадянської консолідації та ідентифікації; позиціонування 

Голодомору як спільного для всіх українців минулого дозволило здійснити консолідацію 

його смислового наповнення в інформаційному просторі друкованих медіа; незважаючи 

на офіційне заперечення Голодомору як геноциду українців, яке так само 

транслювалося друкованими ЗМІ, позиція мас-медіа у період 2010–2014 рр. позначена 

чітким виокремленням суті «Ми» (українці) та «Вони» (сталінізм, радянське, СРСР). 

Саме це дозволяє стверджувати, що спільне минуле, яке зазнає однакової 

інтерпретації на сторінках друкованих ЗМІ, може стати базисом для ствердження 

та інструментального використання громадянських ідентичностей в Україні. 

Ключові слова: громадянська ідентичність, політика пам’яті, друковані ЗМІ 

України, маркери ідентифікації, смисли образів політичного минулого. 

 

Ротар Н. Ю. Использование образов прошлого в формировании гражданской 

идентичности печатными СМИ Украины. 

Проведенный анализ использования печатными СМИ Украины образов прошлого в 

процессе формирования гражданской идентичности позволяет утверждать, что все 

типы изданий – официальные, аналитические, массовые и бизнес-издания – 

позиционируют Голодомор 1932–1933 гг. в качестве маркера гражданской 

консолидации и идентификации; позиционирование Голодомора как общего для всех 

украинцев прошлого позволило осуществить консолидацию его смыслового наполнения 

в информационном пространстве печатных медиа; несмотря на официальное 

отрицание Голодомора как геноцида украинцев, которое так же транслировалось 

печатными СМИ, позиция СМИ в период 2010–2014 гг. обозначена четким выделением 

сути «Мы» (украинцы) и «Они» (сталинизм, советское, СССР). Именно это позволяет 

утверждать, что общее прошлое, которое одинаково интерпретируется на 

страницах печатных СМИ, может стать базисом для утверждения и 

инструментального использования гражданских идентичностей в Украине. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, политика памяти, печатные СМИ 

Украины, маркеры идентификации, смыслы образов политического прошлого. 

 

Rotar N. Y. The use of images of the past in shaping of civic identity in print media in 

Ukraine. 

The analysis of the use of images of the past in print media in Ukraine in the formation 

of civic identity suggests that all types of publications – formal, analytical, mass and business 

publications – are positioning the Holodomor of 1932–1933 as a marker for identification 

and civilian consolidation; positioning of the Holodomor as common past for all Ukrainians 

allowed to make a consolidation of its meaning in the information space of the print media; 

despite the official denial of the Holodomor as genocide of Ukrainians, which was also 

broadcasted in print media, the position of the media in the 2010–2014 was indicated by a 

clear separation of «We» (Ukrainians) and «They» (Stalinism, Soviet, Soviet Union). This is 



 122 

what allows us to assert that the common past, which is interpreted in the same way by print 

media, can become the basis for approval and instrumental use of civic identities in Ukraine. 

Key words: civic identity, politics of memory, print media of Ukraine, identification 

markers, meanings of political past. 

 

В інформаційну епоху конструювання смислів дискурсивна природа 

громадянської ідентичності стає особливо помітною, тому принципової актуальності 

набуває дослідження ЗМІ як суб’єкта ідентифікаційного процесу, особливо в частині 

визначення смислів громадянської ідентичності, що продукуються та поширюються 

друкованими ЗМІ України. Фундаментом громадянської ідентичності та механізмом, 

що запобігає перетворенню історії на інструмент досягнення політичних цілей будь-

яким суб’єктом політичного процесу, до певної міри можна вважати історичні наративи 

колективної пам’яті. Тривалий час українські політики були стурбовані осмисленням 

історичного минулого України рівно настільки, наскільки його інтерпретація та 

репрезентація дозволяли примножувати ситуативну електоральну підтримку чи 

наближувати визначені політичні цілі. Неувага до свого історичного минулого, 

нездатність до компромісів у пошуках консенсусу щодо образів минулого, які однаково 

позитивно сприймалися б усім населенням України, до певної міри стали провокуючим 

фактором для можливості анексії Криму та фактичної війни на сході України. 

Можливість використання образів минулого у самоствердженні держави в системі 

міжнародних відносин та у процесах формування громадянської ідентичності як 

фактора внутрішньої стабільності є незаперечним фактом. Адже історія є не тільки 

минулим, вона є достатньо актуальним механізмом, що працює у творенні сучасності та 

програмуванні майбутнього. З цього приводу естонська дослідниця М. Малксо 

наголошує, що всі сучасні держави прагнуть укріпити «власне самосприйняття та 

власний образ в системі міжнародних відносин, одночасно домагаючись підтримки 

своїх [національних] наративів «конституюючим Іншим» [1]. У цьому процесі для 

держави надзвичайно важливим є образ власного історичного минулого, що 

генерується політикою пам’яті – «тим перехрестям, де стикаються політика 

ідентичності та політика безпеки» та поширюються системою суспільних комунікацій, 

зокрема і друкованими ЗМІ. 

На тлі відсутності в українському суспільстві консенсусу щодо цілісного образу 

історичного минулого та функціональної присутності численних варіантів інтерпретації 

ключових моментів історії України, для визначення особливостей використання образів 

минулого у формуванні громадянської ідентичності друкованими ЗМІ України нами 

було обрано тему Голодомору в Україні 1932–1933 рр. На нашу думку, саме ця 

проблема, яка насичена не тільки політичними, а насамперед людськими, ціннісними у 

вітальному сенсі вимірами, може бути визначена маркером громадянської ідентифікації 

та громадянських ідентичностей українців. Метою даного дослідження є визначення 

смислових конструкцій, за допомогою яких здійснюється опис та символізація 

Голодомору як національної пам’яті друкованими ЗМІ України; характеру 

використання інституціоналізованих та неінституціоналізованих форм пам’яті про 

Голодомор, особливостей функціонування образу Голодомору як образу минулого в 

політичному процесі. 

Структура інформаційного масиву, що став основою дослідження процесу 

смислового наповнення громадянських ідентичностей у ЗМІ, представлена сукупністю 

чотирьох груп ЗМІ, які різняться між собою тематичною спрямованістю та цільовою 

аудиторією: по-перше, це офіційні видання («Голос України», «Урядовий кур’єр»); по-

друге, аналітичні друковані ЗМІ («Дзеркало тижня»); по-третє, масові видання з 

суспільно-політичним компонентом («День»); по-четверте, бізнес-видання («Фокус», 
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«Репортер», «Кореспондент»). Основним методом, який використовувався для 

дослідницької роботи з інформаційним масивом, що хронологічно охоплює 2010–

2014 рр., став критичний дискурс-аналіз. Загальне знайомство з визначеним 

інформаційним масивом дозволило встановити, що змістовна насиченість дискурсу 

громадянської ідентичності бізнес-видань України («Фокус», «Репортер», 

«Кореспондент») суттєво відрізняється на рівні друкованого видання та електронної 

версії сайту. Так, на сторінках друкованих версій бізнес-видань питання громадянської 

ідентичності не актуалізуються, а епізодичні згадування не конструюють смислів 

громадянської ідентичності. Натомість сайти цього типу видань достатньо активно 

оперують смислами громадянської ідентичності (до прикладу, за пошуковим запитом 

«громадянська ідентичність» на сайті Кореспондент.net знаходимо 1354 результати 

пошуку). Виходячи з мети дослідження, яка орієнтує на визначення ролі саме 

друкованих ЗМІ у конструюванні смислів громадянської ідентичності, матеріали 

бізнес-видань використовуватимуться як певний контекст. 

Вперше офіційні вшанування пам’яті жертв Голодомору відбулися в 1993 р. за 

указом Президента Л. Кравчука, з 1998 р. в країні відзначають День пам’яті жертв 

Голодомору. 15 липня 2004 р. другий Президент України Л. Кучма підписав указ про 

щорічне відзначення в останню суботу листопада Дня пам’яті жертв голодоморів і 

політичних репресій, а в 2006 р. Верховна Рада України визнала голодомор 1932–

1933 рр. геноцидом українського народу. На міжнародному рівні тема Голодомору 

1932–1933 рр. була актуалізована набагато раніше, і на сьогодні його визнали 

геноцидом 23 держави світу. За даними соціологічних опитувань, 67 % українців 

визнають Голодомор геноцидом, що дозволяє визначати його як подію, яка «об’єднує 

людей, бо протягом років Незалежності поступово відкривалася правда» [2]. Вивчення 

матеріалів різних груп друкованих ЗМІ України засвідчило, що ця тема української 

історії упродовж 2010–2014 рр. була постійно присутня на шпальтах періодичних 

видань. Особливістю її висвітлення є те, що (1) в усіх без винятку визначених групах 

періодичних видань – офіційних, аналітичних, суспільно-політичних та бізнес-

виданнях – тональність інформації про Голодомор має мінімально дискусійний 

проукраїнський характер (за поодинокими виключеннями, які будуть проаналізовані 

нижче); (2) незважаючи на те, що президентський указ стосується щорічного 

відзначення в останню суботу листопада Дня пам’яті жертв голодоморів і політичних 

репресій, на сторінках друкованих ЗМІ зустрічаємо тільки два повідомлення про голод 

початку 1920-х рр. («Віддаючи данину пам’яті загиблим у той страшний час, варто 

згадати і про голод початку 1920-х років, який за масштабами та наслідками був також 

жахливим» [3]) та голод 1946–1947 рр. («Голод тричі переслідував українців – у 1921–

1922, 1932–1933 і 1946–1947 роках, кілька поколінь поспіль пройшли найжорстокіші 

випробування» [4]). На нашу думку, саме наголошуючи та об’єднуючи факти голоду 

1921–1922 рр., який охопив переважно південні регіони України, Голодомору 1932–

1933 рр., найстрашнішого, який охопив більшість території «Великої України», та 

голоду 1946–1947 рр., що ширився територіями Північної Буковини та Бесарабії, можна 

досягти консолідації українського суспільства та актуалізувати громадянські 

ідентичності як спільну в смисловому відношенні ідентичність для всієї території 

України. 

Аналізуючи символічне звернення до Голодомору 1932–1933 рр. як образу 

минулого у формуванні громадянської ідентичності друкованими ЗМІ України, 

насамперед звернемося до тих смислових конструкцій, за допомогою яких 

здійснюється опис та символізація Голодомору. Голодомор 1932–1933 рр. однозначно 

оцінюється друкованими ЗМІ як одна «з найтрагічніших сторінок української історії», 

«геноцид української нації» [5], «духовне та фізичне нищення» [6], одна «з 
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найстрашніших трагедій XX століття й водночас один із найжахливіших злочинів, 

скоєних радянським режимом» [3], «наймасштабніша і найжахливіша трагедія нашого 

народу в минулому столітті» [7], про яку мають пам’ятати українці та не забувати 

«вшановувати пам’ять мільйонів, які загинули від голоду» [8], йдеться як про 

«навмисну, сплановану партійними діячами, детально обмірковану політику грабежу і 

знищення селян» [9].  

Незважаючи на те, що «жахливий Голодомор» [10] «для більшості з нас – страшне 

і часом незрозуміле минуле» [11], українські друковані медіа зробили чимало в справі 

пояснення того, про що за радянських часів «дорослі розмовляли потай» [12]. Навіть 

попри заяви В. Януковича про те, що Голодомор не можна вважати геноцидом, а 

відповідний закон може зазнати змін, усі, у тому числі і офіційні друковані ЗМІ 

(можливо не так чітко і розгорнуто, як інші типи видань), не відходили від смислового 

наповнення Голодомору саме як геноциду українського народу. На нашу думку, це є 

одним з проявів формування в Україні колективної пам’яті, що визначається нами як 

джерело громадянської ідентичності. 

Голодомор як символ геноциду українців у ХХ ст. на сторінках друкованих ЗМІ 

представлений і в сфері раціонально-дискурсивної площини. Зокрема, можна 

виокремити два ракурси Голодомору, які унаочнюють політичні причини 

організованого голоду в Україні у 1932–1933 рр. По-перше, це ліквідація українців «як 

національної спільноти» [13], яка вкладалася в сталінську національну політику, в якій 

Голодомор «був елементом тієї ж «української політики» партії більшовиків, що й злет 

і падіння «українізації», репресії проти української інтелігенції» [14]. «Дзеркало 

тижня», на сторінках якого найчастіше зустрічаємо розуміння Голодомору як свідомої 

національної політики сталінського режиму, публікує позицію Рафаеля Лемкіна, який 

наголошує, що «доки Україна зберігає свою національну єдність, доки її народ 

продовжує думати про себе як про українців і домагається незалежності, доти вона 

становить серйозну загрозу для самої суті совєтизму» [15]. Отже, національна 

ідентичність 1930-х рр. в контексті ідеї незалежності України була джерелом 

формування громадянської ідентичності. По-друге, це розуміння Голодомору як 

сталінської політики, яка ставила «за мету ліквідацію українського селянства як 

головного носія української ідентичності», «станового хребта української нації» [16], 

що мало «покласти край існуванню українців як окремої національної групи зі своїми 

традиціями, культурою, спільними уявленнями про майбутнє» [13]. 

Отже, визначення саме таких двох ракурсів смислового конструювання 

Голодомору друкованими ЗМІ України дозволяє створити символічну дистанцію між 

Ми (українці) та Вони (сталінський режим, радянська влада, СРСР). Навіть поширення 

ЗМІ дискусійних тверджень («…знищення українців у довоєнні роки відбувалося не за 

національною, а за класовою ознакою – знищувалося й «розпорошувалося» заможне 

українське селянство» [17]; «Голодомор справді був геноцидом – він поки що не 

знищений у свідомості нації [А чому треба знищувати національну пам’ять?]»[18]) не 

заперечує цієї символічної дистанції, яка для утвердження громадянської ідентичності в 

Україні має наповнюватися як історичними дослідженнями (історичне знання), так і 

поширенням їх результатів, зокрема і засобами друкованих ЗМІ (елементи соціальної 

пам’яті). 

Важливим елементом формування смислової конструкції Голодомору в ЗМІ 

України є шерег історичних подій, подібних за змістом та наслідками. Найчастіше 

смислові паралелі проводяться з Голокостом, який визнаний геноцидом більшістю 

держав світу («…Безансон пише про схожість і різницю між комунізмом та нацизмом, 

між єврейським Голокостом і Голодомором. Дехто боїться таких порівнянь» [15]; 

«Саме ретельна організація екзекуції надала українському голодному терору характеру 
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геноциду – другого в нашому столітті після вірменського; третім став геноцид 

єврейський» [19]; «…впродовж останніх п’яти років багато говорилося і про 

Голодомор, і про Голокост» [20]), але часом Голодомор вписується тільки в контекст 

української історії («А ми хочемо сфокусувати згадку українців про Батурин, Крути, 

Голодомор» [21]; «Легко згадувати найжахливіші моменти своєї історії, адже їх так 

багато. Кріпосне право, революція, Голодомор, репресії, Велика Вітчизняна війна, 

Йосип Сталін, Адольф Гітлер, ГУЛАГ і всі пов’язані з ними жахи» [22]). 

Ще одним аспектом актуалізації Голодомору як елементу національної пам’яті є 

фокусування медійного дискурсу на його політичних функціях. Найважливішою 

функцією знання про Голодомор, яке позиціонується на сторінках друкованих ЗМІ, є 

функція громадянської ідентифікації (функція об’єднання громадян України у єдину 

спільноту). Але варто наголосити, що ця функція розкривається не за допомогою 

редакційних матеріалів, підготовлених журналістами видань, а шляхом звернення до 

оцінок Голодомору: (1) представниками політичних партій («Заступник голови фракції 

«Свобода» Андрій Мохник висловив міркування, що загальнолюдські цінності можуть 

об’єднати політичні сили і суспільство. Він нагадав, що цього року в Україні 

відзначатимуть річницю Голодомору 1933 року» [23]); (2) науковцями («Пам’ять про 

Голодомор, яка активно відроджувалася в діаспорі у 1950–1980-х, стала важливим 

елементом єднання українців, завадила їх остаточному розчиненню в еміграційному 

морі» [13]; «…хоч як це парадоксально, Голодомор не тільки знищував українську 

націю. Він її й творив» [13]); експертами («…є історичні події і герої, такі як 

Голодомор або Тарас Шевченко, які більше об’єднують, ніж розділяють українців» 

[24]). Проте об’єднавчі функції Голодомору як спільної для всього українського 

суспільства трагедії, що актуалізує загальнолюдські цінності, сприймалися не всіма 

політиками, насамперед членами Партії регіонів. Так, друкуючи інтерв’ю з Г. Герман, 

редакція «Дзеркала тижня» залишає нетипову для видання позицію, сформульовану 

політиком: «Наші попередники намагалися сконсолідувати суспільство навколо 

національної ідеї, вибудуваної на трагедіях українського народу. Не вийшло, тому що 

саме по собі знання про Голодомор чи сталінські репресії ще не означає, що 

суспільство, а не лише його окремі члени, готове екстраполювати ці підходи на всю 

українську історію» [25]. Наведена цитата вказує на приписування Голодомору функції 

роз’єднання українського суспільства, однак Голодомор як факт української історії був 

типовим для східних регіонів України, які Г. Герман визначає як такі, що неготові 

сприймати свою історію. Для громадянської ідентичності це означає, що національна 

пам’ять українців щодо Голодомору має бути зорієнтована не на протиставлення себе 

Іншому (сталінському режиму, радянській владі, СРСР), а на ототожнення з ним. Події 

на Майдані у Києві кінця 2013 – початку 2014 рр. заперечили безперспективність 

«сконсолідувати суспільство навколо національної ідеї, вибудуваної на трагедіях 

українського народу» [25], адже на ньому «разом зібралися українці з різних куточків 

України. Довгими морозними ночами ми спілкуємося, дізнаємося багато цікавого одне 

про одного. Наприклад, львів’янам цікаво слухати про голодомор, а миколаївцям, 

донеччанам – про УПА. … І це найкраще патріотичне і громадянське виховання для 

молоді» [26]. Зрозуміло, що будь-яке суспільство у періоди гострих політичних криз 

актуалізує минуле, що до певної міри є ознакою кризи національної ідентичності та 

неостаточно сформованої громадянської ідентичності. Проте звернення до історичного 

минулого, актуалізація історичної пам’яті є джерелом подолання кризи. 

Інформація про Голодомор, надрукована на шпальтах ЗМІ України, поряд з 

функцією громадянської ідентифікації виконує функцію референтного минулого 

(«Свого часу нас навіть Голодомор не зламав, а це був пекельний інструмент 

поневолення. А нині людей сварять між собою, немов живемо останній день» [27]; 
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«Голодомор зробив українські села у запорізькому степу абсолютно консервативними у 

своїх політичних уподобаннях [28]), яка орієнтує на необхідність консолідації 

українського суспільства, та функцію поглиблення символічної дистанції, сформованої 

смислами Голодомору («Голодомор, запланований у Кремлі, викошує мільйон за 

мільйоном. Навіть українців на Кубані – нашій етнічній території – торкнулася кістлява 

рука голоду... Яких ще доказів «братньої любові» бракує тим, хто досі наївно тужить за 

радянським минулим» [29]). Отже, образ Голодомору як елементу національної пам’яті, 

що поширюється друкованими ЗМІ, потенційно може виконувати роль елементу 

національної ментальної матриці, за допомогою якої відбувається осучаснення та 

відтворення інформації про історичне минуле в процесі формування громадянських 

ідентичностей. 

Цей потенціал найбільш повно розвинений на рівні форм пам’яті про Голодомор, 

які є особливим механізмом формування громадянських ідентичностей. Порівняно з 

інформацією про смисли та символи Голодомору, що розміщується на сторінках 

друкованих ЗМІ, обсяг інформації про форми пам’яті про Голодомор може бути 

визначений як домінуючий. Найбільш поширеними формами пам’яті, про які 

інформується українське суспільство, є, по-перше, людська (народна) пам’ять, яка 

відображена у родинних історіях та народному фольклорі («Великий Голод не оминув 

жодної української родини. … Відходять у вічність останні свідки страшної трагедії 

українського народу. Розпитайте своїх рідних, сусідів, що вони пам’ятають про 

Голодомор. Ця правда потрібна нам усім!» [30]; «…я звертаюся до вас із проханням 

вписати прізвище моєї матері до Книги пам’яті жертв Голодомору. Палажка 

Кіндратіївна Склярук померла від голоду навесні 1933 року. Мені тоді йшов 10-й рік. Я 

разом з нею та батьком Сергієм Григоровичем жили в селі Свинарка Бабанського 

району Київської області (нині село Свинарка Уманського району Черкаської області)» 

[31]; «Народна творчість про Голодомор 1932–1933 років одна з найменш досліджених. 

… видавництво «Український письменник» випустило у 1993 році фольклорну збірку 

«Дожилася Україна…». … І цей унікальний матеріал – одне з найправдивіших свідчень 

голоду 1933 року» [32]; «Я довго не вірила, що Голодомор був. … Моє переосмислення 

історії країни відбулося, коли почула від мами, чому вона народилася в місті Стрий 

Львівської області. Виявилося, що мамина бабуся на початку 1930-х тікала з 

Харківщини на Західну Україну разом із дітьми, аби врятувати малих від голоду» [33]). 

По-друге, виставки документів, які традиційно приурочені до Дня пам’яті жертв 

Голодомору («У Державному архіві Сумської області відкрилася документальна 

виставка «Голодомор 1932–1933 років в Україні: скорботний біль і пам’ятка живим» 

[34]; «21 листопада 2013 року у Верховній Раді України відбулося відкриття виставки 

«Вбивство голодом – геноцид», присвяченої 80-м роковинам Голодомору 1932–

1933 рр.» [35]; «Державний архів Житомирської області відкрив виставку оригіналів 

архівних документів «До Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932–1933 рр.» [36]). 

Попри безсумнівну важливість організації таких виставок, символічний потенціал 

Голодомору як чинника громадянського об’єднання українців міг би 

використовуватися більш активно завдяки поширенню друкованими ЗМІ інформації 

про постійно діючі виставки чи музейні експозиції, у яких відображена історична 

пам’ять про Голодомор. Однак читач, послуговуючись інформацією друкованих ЗМІ, 

зрозуміє, що музейні експозиції про Голодомор – це або аматорська справа («Ці 

дослідження лягли в основу планшетної виставки «Голодомор. Херсонський літопис», 

із якою Ірина Казимирівна їздить по школах обласного центру й сільських районів. 

Вона не втомлюється це робити, бо вважає: молодь повинна з перших уст знати, хто й 

чому прирік їхніх дідів і бабусь на муки» [37]), або суспільно неважлива 

(«Парадоксально, але навіть голодомор у нашому краї, який належить до найбільш 
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постраждалих, не виділено ні емоційно, ні документально. Якісь два мішки, коса, 

вишиванка та рушник із вишитим словом «мама» аж ніяк не відображають трагізму 

того періоду» [38]). У даному випадку швидше варто вести мову не про небажання 

друкованих ЗМІ поширювати інформацію про діяльність музеїв України у царині 

збереження та популяризації пам’яті про Голодомор, а про звужені комунікативні 

можливості музеїв, що перешкоджають синхронізації смислів про Голодомор як 

спільну для всіх українців трагедію у часовому, предметному та соціальному вимірах. 

По-третє, наукові та науково-популярні дослідження Голодомору як геноциду («У 

Національному університеті «Києво-Могилянська академія» днями презентували 

науково-популярну книгу «По той бік себе: соціально-психологічні і культурні 

наслідки Голодомору та сталінських репресій» [39]; «Вже 17-й рік група готує 

видавничу серію «Польща та Україна в 30–40-х роках ХХ століття. Невідомі документи 

спеціальних служб». Том сьомий нашої серії вийшов у 2008 році і мав назву 

«Голодомор в Україні 1932–1933». Передмову до нього написали президенти Віктор 

Ющенко і Лех Качинський» [40]; «Про Голодомор уже написано чимало – понад 20 

тисяч назв. Видані збірки архівних документів, публіцистика і художні твори» [41]; 

видання «інтерактивного демографічного проекту «Атлас Голодомору», який був 

створений фахівцями Українського наукового інституту Гарвардського університету й 

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАНУ, за активної 

підтримки Фонду катедр українознавства у США» [42; 43]; «У документальному 

виданні «У жорнах голодоморів. Хроніки» дніпропетровського журналіста, краєзнавця 

та письменника Бориса Матющенка йдеться про війну більшовиків з українським 

селом» [44]; «Презентація нових видань про велику трагедію українського народу – 

Голодомор-геноцид 1932–1933 років – відбулася в Білозірській сільській бібліотеці 

Черкаського району» [45]). 

По-четверте, офіційні церемонії вшанування жертв Голодомору. Найбільш 

поширений каркас подання інформації більшістю друкованих ЗМІ мав таку форму: 

«Заходи з ушанування жертв Голодомору 1932–1933 років відбулися у столиці за участі 

керівництва держави: Президента Віктора Януковича, його попередників – Леоніда 

Кравчука, Леоніда Кучми, Віктора Ющенка, Прем’єр-міністра Миколи Азарова, Голови 

Верховної Ради Володимира Рибака. Глава держави очолив скорботну ходу вздовж 

центральної алеї Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в 

Україні». А потім урядовці разом із представниками громадськості встановили 

символічні композиції з колосків пшениці та квітів до скульптури «Гірка пам’ять 

дитинства» [46; 47]. Сам факт одночасної присутності на офіційній церемонії всіх 

президентів України вказує на те, що саме трагедія Голодомору має потужний 

об’єднуючий потенціал, оскільки будь-яка ідентичність заснована на пам’яті та 

спогадах про минуле.  

По-п’яте, символічне запалення Свічі пам’яті (вперше акція відбулася в 2003 р.). 

ЗМІ називають Свічу пам’яті «зворушливим символом шани» [48] жертв Голодомору, 

«скорботною акцією» [49], що символізує пам’ять по загиблих та ненароджених [47; 51; 

52]. Проте свіча як центральний символ Голодомору після 2010 р. (року приходу до 

влади В. Януковича) поступово втрачає вагу в структурі інформації про символічну 

політику. Відбувається нейтралізація цього символу, що відповідно позначається на 

характері інформації про Свічу пам’яті: якщо до 2011 р. у більшості ЗМІ анонсувалися 

акції «Запали свічку!», то з 2011 р. інформація подається постфактум. 

Поряд з активним поширенням інформації про різноманітні форми пам’яті про 

Голодомор, друковані ЗМІ звертаються до висвітлення проблеми інституціоналізації 

пам’яті про Голодомор. Серед усіх типів проаналізованих видань тільки «Дзеркало 

тижня» аналізує процес інституціоналізації національної пам’яті. Створений 2006 р. як 
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урядовий орган, Український інститут національної пам’яті мав стати основним 

інституціоналізованим інструментом формування громадянських ідентичностей в 

Україні, виконуючи завдання, подібні до діяльності аналогічних структур у Східній 

Європі [52]. Проте, як інформує видання, Україна стала єдиною державою на 

посткомуністичному просторі, де було створено Інститут національної пам’яті «з 

головним завданням вивчити й дати оцінку злочинам комунізму, який… очолив 

представник Комуністичної ж партії. Вже через місяць Янукович у рамках так званої 

оптимізації влади фактично ліквідував інститут, перетворивши його з органу влади в 

науково-дослідну установу при Кабінеті міністрів» [53]. Паралельно В. Янукович в 

одному з перших виступів на міжнародному рівні в Парламентській асамблеї Ради 

Європи «відмовився від визначення Голодомору як геноциду, назвавши його «спільною 

трагедією всіх народів Радянського Союзу» [52]. Отже, «Дзеркало тижня» звертає увагу 

читача на те, що незважаючи на зусилля інституту по увічненню пам’яті жертв 

Голодомору – створення багатотомної Національної книги пам’яті зі списками загиблих 

у 1932–1933 рр., спорудження в центрі Києва меморіалу тощо, – режим В. Януковича 

був не зацікавлений у збереженні інституцій, які системно займалися б виробленням 

принципів національної символічної політики, спрямованої на ствердження 

громадянських ідентичностей. У 2014 р. на шпальтах видання з’являється інформація 

про перспективи діяльності УІНП «у царині відновлення історичної пам’яті», які новою 

дирекцією пов’язуються з «незалежністю інституту і, відповідно, політики національної 

пам’яті», що дотягатиметься «шляхом досягнення балансу між контролем інституту з 

боку різних гілок влади та громадянського суспільства» [54]. 

Отже, проаналізовані вище репрезентації Голодомору в друкованих ЗМІ як образу 

історичного минулого України, що створює впізнаваний символ громадянської 

ідентичності, дозволяють зробити висновок, що попри неувагу влади до політики 

національної пам’яті Голодомор у смисловому сенсі набув в інформаційному просторі 

ознак маркера громадянської ідентифікації, створивши символічну дистанцію між Ми 

(українці) та Вони (сталінський режим, радянська влада, СРСР). На нашу думку, 

зважаючи саме на те, що Голодомор як символ нищення української спільноти 

сталінським режимом виконував функцію громадянської консолідації, на сторінках 

офіційних видань з’являються публікації, у яких ставиться під сумнів факт 

Голодомору («Зараз акція про голодомор іде, ось вони і намагаються все страшніше 

подати. А я вважаю, та й тато так каже, бомжували просто тоді, як і зараз, працювати не 

хотіли, ось і не було що жерти їм» [55]) та доречність його символізації в суспільно-

політичному дискурсі («Бо більшість розрекламованих газет публікують статті про 

Голодомор, вбивства та інші жахи й нісенітницю. А ми хочемо знати про те, що 

позитивного відбувається в країні, що робиться для того, щоб життя поліпшилося» 

[56]). Зауважимо, що наведені приклади не є офіційною редакційною політикою, 

джерелом інформації постають дописувачі, що дозволяє припустити, особливо у 

другому випадку, що поява цих «думок» була простимульована ззовні. На існування 

такої можливості вказує низка фактів, про яку так само згадують друковані ЗМІ: 

1. Офіційне заперечення Голодомору як геноциду українського народу українською 

владою: «…виступаючи перед депутатами Парламентської асамблеї Ради Європи, 

Президент Віктор Янукович сказав, що «визнавати Голодомор як факт геноциду 

щодо того чи іншого народу, ми вважаємо, буде неправильно, несправедливо. Це 

була трагедія, спільна трагедія держав, що входили до СРСР» [48]; «У квітні 2010 

року лідер ПР Віктор Янукович заявив, що не вважає Голодомор 1932–33 років 

геноцидом українського народу» [57]; «Янукович у своєму виступі в ПАРЄ під 

оплески російської делегації заявив, що «визнавати Голодомор як факт геноциду 

якогось народу неправильно і несправедливо. … Єдиним поясненням поведінки 
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Януковича є його бажання сподобатися Росії» [53]; «…цей злочин сталінського 

режиму кваліфікується як геноцид українського народу, і публічне порушення 

його на догоду Кремлю президентом Януковичем, котрий у квітні 2010 року у 

Страсбурзі по суті зрікся національної пам’яті» [58]. 

2. Заперечення Голодомору як геноциду Росією, на яку був зорієнтований режим 

В. Януковича: «…ліквідували українські організації за організацію заходів пам’яті 

про Голодомор в Україні, за конференцію «Україністика в Росії: історія, стан, 

тенденції розвитку». Ліквідували тому, що Кремль не бажає, щоб у Росії були 

українські організації, які об’єднували б етнічних українців» [59]. 

3. Переписування шкільних підручників історії: «У підручнику В. Мисана для 5 класу 

зникло формулювання «штучний голодомор». … Немовби цього не було і конче 

мусимо «виправляти» історію, щоб створити неагресивний образ нашого 

північного сусіда?» [60]; «І ось уже вилучають зі шкільної програми роман про 

Голодомор» [61]. Свого часу Е. Сміт, міркуючи над питанням про те, чому всі 

політичні режими спонукають молодь вивчати історію, дійшов до важливого 

висновку: «Не для того, щоб розуміти своє суспільство та як воно змінюється, а 

для того, щоб прийняти це суспільство як своє, пишатися ним та стати хорошим 

громадянином США чи Іспанії, чи Гондурасу, чи Іраку. … Історія як форма 

натхнення та як ідеологія вбирає в себе здатність ставати самовиправдовувальним 

міфом» [62, р. 53]. Отже, обмежене, позбавлене символічного наповнення 

вивчення Голодомору в шкільному курсі історії звужує простір громадянської 

консолідації та перешкоджає створенню антирадянського національного наративу. 

Отже, здійснений аналіз використання друкованими ЗМІ України образів 

минулого у процесі формування громадянської ідентичності, дозволяє стверджувати, 

що (1) всі типи проаналізованих видань – офіційні, аналітичні, масові та бізнес-

видання – позиціонують Голодомор 1932–1933 рр. як маркер громадянської 

консолідації та ідентифікації; (2) позиціонування Голодомору як спільного для всіх 

українців минулого дозволило здійснити консолідацію його смислового наповнення в 

інформаційному просторі друкованих медіа; (3) навіть незважаючи на офіційне 

заперечення Голодомору як геноциду українців, яке так само транслювалося 

друкованими ЗМІ, їх позиція у період 2010–2014 рр. позначена чітким виокремленням 

суті Ми (українці) та Вони (сталінізм, радянське, СРСР). Саме це дозволяє 

стверджувати, що спільне минуле, яке зазнає однакової інтерпретації на сторінках 

друкованих ЗМІ, може стати базисом для ствердження та інструментального 

використання громадянських ідентичностей в Україні. 
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УДК 81’272(477) 

Савойська С. В. 
 

ДИСКУСІЯ НАВКОЛО МОВНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОБЛЕМ  

ТА МОВНОЇ ПОЛІТИКИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

Акцентується увага на обговоренні мовно-політичних проблем та мовної 

політики, яка упродовж усіх років незалежності проводилася у сучасній Україні 

несистемно і непослідовно. З’ясовано, що мовна політика, ідеї та ідеологія мешканцям 

регіонів нав’язувалися тією чи іншою політичною силою. Свідченням цього є велика 

кількість статей, які дискутуються на сторінках газет і журналів. Дискусії на ці та 

інші мовно-політичні теми мають місце на конференціях, «круглих столах», семінарах, 

на основі яких формуються звернення, листи та ін., які спрямовуються до перших осіб 

держави із тим, аби вирішити ту чи іншу проблему, яка є важливою для поширення 

української мови на Півдні і Сході країни, збереження російської мови, яка начебто 

утискається в сучасній Україні і забороняється національно-демократичними 

політичними силами, які мешканцям Криму нав’язують українізацію, національну 

культуру, єдність українського суспільства, взаєморозуміння у середовищі політиків, 

збереження незалежності та соборності Української держави.  

Ключові слова: дискусія, мовно-політичні проблеми, обговорення, мовна політика, 

конференція, круглий стіл, семінар, звернення, лист. 

 

Савойская С. В. Дискуссия о языковых политических проблемах и языковой 

политике в современной Украине. 

Акцентируется внимание на обсуждении языковых политических проблем и 

языковой политике, которая на протяжении всех лет независимости Украины 

проводится несистемно и непоследовательно. Сосредотачивается внимание на том, 

что языковая политика, идеи и идеология навязываются жителям регионов той или 

иной политической силой. Свидетельством этого является большое количество 

статей, которые дискутируются на страницах газет и журналов. Дискуссии на эти и 

другие языковые политические темы имеют место на конференциях, «круглых 

столах», семинарах, на основе которых формируются обращения, письма и др., 

которые направляются первым лицам государства с тем, чтобы решить ту или иную 

проблему, которая является важной, чтобы расширить использование украинского 

языка на Юге и Востоке страны, сберечь русский язык, который будто бы 

притесняется в современной Украине и запрещается национально-демократическими 

политическими силами, которые навязывают украинизацию русскоязычному 

населению Крыма, национальную культуру, единство украинского народа, 

взаимопонимание среди политиков, независимость и сохранение соборности и 

независимости Украинского государства.  

Ключевые слова: дискуссия, языковые политические проблемы, обсуждение, 

языковая политика, конференция, «круглый стол», семинар, обращение, письмо. 


