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ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІ СТУДІЇ ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ключовими дисциплінами, що разом із історією повинні стати основою інтердисциплінар-
ного вивчення Голодомору-геноциду, є соціологія, соціальна психологія та антропологія, які по-
казують механізми колективної поведінки та соціальної взаємодії великих людських груп. Ці 
три дисципліни можуть доповнити цілісну картину Голодомору, допомогти краще зрозуміти 
передумови, механізми реалізації та наслідки влаштованого більшовицьким режимом СРСР у 
1932–1933 рр. геноциду українців, виділити соціальні механізми та технології, використані ко-
муністичними правителями СРСР для вчинення наймасштабнішого й найжорстокішого злочину 
у історії України. Ще однією дисципліною, яка має помітний потенціал для міждисциплінарно-
го вивчення Голодомору, є політологія. Основною проблемою для залучення соціології, соціальної 
психології та антропології до вивчення Голодомору-геноциду є невелика кількість джерел, при-
датних до аналізу відповідно до методології цих дисциплін. Однак осучаснення критеріїв відбору 
джерельного матеріалу може розв’язати цю проблему.
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INTERDISCIPLINARY STUDIES OF THE HOLODOMOR GENOCIDE: 
PROBLEMS AND PERSPECTIVES

The main disciplines for the interdisciplinary studies of the Holodomor-genocide are sociology, social 
psychology and anthropology. These disciplines show us the mechanisms of collective behavior and so-
cial interaction of large groups of people. These three kinds of science can depict the holistic picture of the 
Holodomor and help us for better understand the preconditions, technology of implementation, as well 
as consequences of the genocide of Ukrainians organized by the Bolshevik regime of the USSR in 1932–
1933 – the largest crime in the history of Ukraine. One more discipline that has a significant potential 
for interdisciplinary studies of Holodomor is political science. The main problem for involving sociology, 
social psychology and anthropology in the researches of the Holodomor genocide is the small number of 
sources suitable for analysis according to the methodology of these disciplines.
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Одним із найважливіших інструментів роз-
ширення горизонтів наукового пізнання є інтер-
дисциплінарність. Сутність інтердисциплінар-
но го підходу полягає у поєднанні знань та 
методології різних галузей науки, що дає мож-
ливість глибше та всебічніше пізнати й зрозумі-
ти складні і масштабні події та процеси, чого за-
звичай буває важче досягнути із застосуванням 
вузькоспеціалізованого дослідницького інстру-
ментарію лише однієї окремої дисципліни. Куму-
лятивний ефект використання здобутків кількох 
галузей науки, їх концепцій та моделей пізнання 

сприяє підвищенню ефективності дос ліджень. В 
історіографії застосування інтердисциплінарного 
підходу уможливлює пришвидшений перехід від 
фактологічного опису подій до їх теоретичного 
узагальнення на основі емпіричного матеріалу. 
Інтердисциплінарність створює новий інтелекту-
альний простір, забезпечує більшу увагу до дис-
курсивного та соціального пояснення історичних 
фактів у культурному вимірі, допомагає зрозу-
міти динаміку історичних процесів на кількох 
рівнях одночасно, завдяки чому формується уні-
версальна та багатопланова картина минулого.
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Концепція інтердисциплінароності з’явилася 
у середині ХХ ст. Великий теоретичний внесок у 
її розвиток зробила створена у 1970 р. міжнарод-
на група «Інтердисциплінарність – навчання 
та дослідницькі програми в університетах», іні-
ціатором формування якої став швейцарський 
психолог і філософ Ж. Піаже (1896–1980). Під-
сумком діяльності групи став вихід у світ 1972 р. 
колективної монографії, в якій було системати-
зовано головні принципи міждисциплінарної 
наукової взаємодії1. Особливо швидко розвиток 
інтердисциплінарних методів дослідження від-
бувався в останній чверті ХХ ст. У 1979 р. у США 
була заснована Асоціація міждисциплінарних 
досліджень, невдовзі й у інших країнах з’явили-
ся низка інших організацій подібного характеру. 
Свідченням остаточного закріплення інтердис-
циплінарності як методу наукового дослідження 
став вихід у світ у 2010 р. «Оксфордського слов-
ника інтердисциплінарності»2.

Досвід показує, що інтердисциплінарність 
може бути використана у всіх галузях науки, 
зокрема, в історичних студіях. Інтердисциплі-
нарна інтерпретація історичного контексту по-
дій дає можливість не лише описати, а й краще 
зрозуміти процеси, які відбувалися у минулому. 
Історичні студії розкривають, як розвивалися 
події, але для того, щоб осягнути значення цих 
подій для суспільного розвитку у цивілізаційно-
му масштабі, доцільно застосувати дослідницьку 
методологію одразу кількох дисциплін. Поєд-
нання історії із соціологією, соціальною психо-
логією, антропологією та іншими дисциплінами 
формує багатопланову візію того, як люди у різ-
ні історичні епохи та у різних ситуаціях розумі-
ли ключові проблеми свого життя, визначали 
життєві пріоритети та стратегії, приймали важ-
ливі екзистенційні рішення, ставали об’єктами 
масштабних маніпуляцій. 

Постановка проблеми
Пропонована стаття присвячена проблемам 

та перспективам використання інтердисциплі-
нарних підходів у вивченні Голодомору-гено-
циду 1932–1933 рр. Інтердисциплінарні студії 
геноциду мають значний потенціал. Кількість 
наукових праць, у яких використано інтердис-
циплінарні методи вивчення геноциду, остан-
німи роками невпинно зростає3. Від 2004 р. 

1 Interdisciplinarity: Problems of Teaching and Research 
in Universities / Eds. L. Apostel, G. Berger, A. Brigs, 
G. Michaud. Paris: Organization for Economic Coopera-
tion and Development, 1972. 307 p.
2 The Oxford Handbook of Interdisciplinary / Ed. by 
R. Fro deman, J. Thompson Klein, C. Mitcham. Oxford: 
Oxford University Press, 2010. 580 p.
3 Hinton A. Critical Genocide Studies. Genocide Studies 
and Prevention: An International Journal. Vol. 7. Iss. 1. 
2012. P. 4.

існує мережа Центр інтердисциплінарних сту-
дій геноциду (Interdisciplinary Genocide Studies 
Center), яка об’єднує дослідників із півтора де-
сятка країн Європи та Африки. 

Дедалі більша популярність інтердисциплі-
нарних підходів у дослідженнях геноциду зу-
мовлена не лише логікою розвитку наукового 
пізнання. Сучасний польський дослідник гено-
цидів Л. Ніяковський (нар. 1977) відзначив, що 
геноцид як явище тотального порядку зачіпає 
усі сторони життя людини й тією чи іншою мі-
рою впливає на усіх членів суспільства, яке за-
знало, або ж, навпаки, влаштувало геноцид4. 
Природним чином вивчення настільки масш-
табної проблеми, як геноцид, мусить спиратися 
на масив потенціалу гуманітарних наук. Варто 
відзначити, що вже творець терміну «геноцид» 
Р. Лемкін (1900–1959) визначав вісім рівнів, на 
яких розгортається геноцид: політичний, соці-
альний, культурний, економічний, біологічний, 
фізичного існування, релігійний, моральний5. 
Логічним висновком, який випливає із цього 
твердження, є те, що комплексне досліджен-
ня геноциду вимагатиме скоординованої праці 
представників тих дисциплін, які вивчають усі 
ці сфери людського життя та діяльності.

Трьома ключовими дисциплінами, які разом 
із історією повинні стати основою інтердисцип-
лінарного вивчення Голодомору-геноциду, є со-
ціологія, соціальна психологія та антропологія, 
що досліджують механізми колективної пове-
дінки та соціальної взаємодії великих людських 
груп. Ці три дисципліни можуть суттєво допов-
нити цілісну картину Голодомору, допомогти 
краще зрозуміти передумови, механізми реалі-
зації та наслідки влаштованого у 1932–1933 рр. 
більшовицьким режимом СРСР геноциду укра-
їнців, виділити ті соціальні технології, які були 
використані комуністичними правителями СРСР 
для вчинення наймасштабнішого й найжорсто-
кішого злочину у історії України. Ще однією 
дисципліною, яка володіє помітним потенціа-
лом для міждисциплінарного вивчення Голодо-
мору, є політологія. 

Соціологія
Соціологічна наука володіє важливим дос-

лід ницьким інструментарієм, який можна ефек-
тивно використати для аналізу геноциду та ге-
ноцидної політики. Соціологічний підхід до 
вивчення гено циду вносить у його вивчення 

4 Nijakowski L. Grzeczni ludobójcy. Dobre wychowani 
obywatele w służbie zbiorowej przemocy. Tabu, etykieta, 
dobre obyczaje / Red. P. Kowalski. Wrocław: Wydawnic-
two Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. S. 258. 
5 Lemkin R. Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occu-
pation – Analysis of Government – Proposals for Redress. 
Washington, DC: Carnegie Endowment for International 
Peace, 1944. P. XI–XII.
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категорії соціологічної науки: поняття соціаль-
ної структури, суспільної ієрархії, самоідентифі-
кації, мотивації, цінностей й таке ін. 

Як зазначає один із чільних сучасних знав-
ців геноцидної тематики британський соціолог 
М. Шоу (нар. 1947): «Геноцид є особливо соціо-
логічним злочином, оскільки сама природа ге-
ноциду є такою, у якій соціальна класифікація 
зазнає маніпуляцій та змін, які використовують 
проти однієї або кількох груп архітектори жор-
стокості”6. Крім цього М. Шоу висловив думку, 
що метою тих, хто вчиняє геноцид, є не лише 
знищення людського життя, а й ліквідація со-
ціального, економічного та культурного впливу 
певної групи люди7. Таким чином, у соціологіч-
ному аспекті масові убивства нерозривно поєд-
нані із наміром руйнуванням традиційних соці-
альних структур. У фокусі такої дослідницької 
перспективи без найменшого сумніву повинен 
опинитися Голодомор 1932–1933 рр. як хресто-
матійний приклад руйнування українського 
способу життя.

Байдужість українських соціологів до вив-
чення Голодомору-геноциду є вражаючою ано-
малією наукового пейзажу сучасної України. 
Відсутність соціологічних досліджень переду-
мов, соціальних механізмів та наслідків Голодо-
мору особливо впадає у вічі на тлі великої кіль-
кості соціологічних досліджень Голокосту та 
інших геноцидів ХХ ст., які з’явилися у західній 
соціології протягом останніх пів століття. Для 
справедливості слід відзначити, що соціологіч-
на наука в країнах Заходу тривалий час також 
не займалася вивченням геноциду. Аж до кінця 
1970-х рр. соціологія не визнавала геноцид яви-
щем, яке слід аналізувати у соціологічному пла-
ні. Таке нехтування масштабною дослідницькою 
проблемою частково зумовлене небажанням 
розглядати екстремальну поведінку людських 
колективів як раціонально пояснюване, а отже, 
й історично закономірне й повторюване явище. 
Крім цього, слід наголосити, що протягом 1945–
1970-х рр. багато вчених сприймали Голокост як 
єдиний і унікальний приклад геноциду, тобто як 
феноменологічне, а не історичне явище. Відмова 
досліджувати методами соціології геноцид була 
свого роду запереченням проти «нормалізації» 
уявлень про екстраординарні масові убивства8. 

Соціологічні дослідження геноциду започат-
кувала наприкінці 1970-х рр. американська соціо-
лог Г. Фейн (нар. 1934)9. Важливими етапним и 

6 Shaw M. What is Genocide? Cambridge: Polity, 2007. 
P. 144.
7 Shaw M. What is genocide? 2nd ed. Cambridge: John 
Wiley & Sons, 2015. P. 34, 156.
8 Marrus M. The Holocaust in History. New York: Meri-
dian-Penguin, 1987. P. 5.
9 Fein H. Accounting for Genocide: National Responses 

працями для соціологічних студій геноциду 
стали роботи Л. Купера (1908–1994), З. Баумана 
(1925–2017), Ф. Челка (нар. 1937) та К. Йонассо-
на (1920–2011), Дж. Портера (нар. 1944)10. Прик-
метно, що навіть сьогодні у США, де соціологи 
написали сотні праць про масове винищення 
євреїв під час Другої світової війни та інші проя-
ви геноциду, періодично лунають голоси про 
недостатні зусилля, прикладених соціологічною 
спільнотою для вивчення Голокосту11.

Сучасна західна соціологія розглядає гено-
цид не як девіантну поведінку, а як специфічну 
форму соціального контролю. Автором цієї ідеї є 
американський соціолог Б. Кемпбелл (нар. 1975), 
який заснував свою концепцію на поєдна н ні тео-
рій соціального контролю та теорії конфліктів12. 
Аналізуючи геноцид відповідно до методології 
«чистої соціології» Д. Блека (нар. 1941), Б. Кемп-
белл зробив висновок, що геноцидне насилля 
можна описати у категоріях соціальної різно-
манітності, нерівності та наближеності/відда-
леності кожного із членів суспільства до певних 
соціальних цінностей та груп («соціальної гео-
метрії»). Відповідно до розробленої науковцем 
теорії, в основі геноциду лежать різноманіт-
ність та нерівність, що у практичній площині 
найчастіше означає спробу пригніченої групи 
покращити свій статус і реакції пануючої групи 
на цю спробу13. Український випадок Голодомо-
ру-геноциду, який став ударом на випередження 
радянського режиму супроти потенційної мож-
ливості унезалежнення України та її виходу зі 
складу СРСР, цілковито вписується у цю соціо-
логічну схему.

На перший погляд, стриманість українських 
соціологів щодо досліджень Голодомору має 
логічне пояснення: від часів вчинення цього 

and Jewish Victimization during The Holocaust. New 
York: Free Press, 1979. 468 p.
10 Kuper L. Genocide: Its Political Use in the Twentieth 
Century. New Haven, CT: Yale University Press, 1981. 
255 p.; Bauman Z. Modernity and Holocaust. Ithaka, 
N.Y.: Cornel University Press, 1989. 224 p.; Chalk F., 
Jonassohn K. The History and Sociology of Genocide: 
Analyses and Case Studies. New Haven–London: Yale 
University Press, 1990. XVIII + 461 p.; Porter J. N. The 
Holocaust as a Sociological Construct. Contemporary 
Jewry. 1993. Vol. 140. P. 184–187.
11 Halpert B. Early American Sociology and the Holocaust: 
The Failure of a Discipline. Humanity and Society. 2007. 
Vol. XXXI. P. 6–23; Messina A. American Sociology and 
Holocaust Studies: The Alleged Silence and the Creation 
of the Sociological Delay. Boston: Academic Studies 
Press, 2017. XXXVIII + 459 p.
12 Campbell B. Genocide as Social Control. Sociological 
Theory. Vol. 27. No. 2. (June 2009). P. 150–172. 
13 Campbell B. The Geometry of Genocide. A Study in 
Pure Sociology. Charlottesville, VA: University of Virginia 
Press, 2015. 272 pp.
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злочину минуло вже понад 80 років. На відмі-
ну від істориків, для яких важливо встановити 
фактологічну сторону, хронологію певних подій, 
соціологи цікавляться насамперед тим, як люди 
відчувають й оцінюють ці події, яке значення 
надають їм із перспективи власної життєвої по-
зиції. Часто-густо межа між історичними та со-
ціологічними студіями може видаватися дуже 
розмитою, але вона усе ж існує. Зважаючи на 
особливість предмета та об’єкта соціологічних 
студій, соціологи можуть відчувати природну 
невпевненість у тій ситуації, коли джерельного 
матеріалу, придатного для аналізу відповідно до 
методології їхньої дисципліни, обмаль. Таким 
чином, можна зробити припущення, що україн-
ська соціологія не вивчала Голодомор-геноцид 
через те, що для таких студій їй нібито бракува-
ло відповідних джерел.

Останніми роками завдяки наполегливим 
пошукам істориків та архівістів у науковий обіг 
було уведено значний обсяг спогадів, які стосу-
ються Голодомору 1932–1933 рр. Національний 
музей Голодомору-геноциду створив загально-
доступний онлайн-ресурс, який збирає свідчен-
ня тих, хто пережив Голодомор, а також штучні 
голоди 1921–1923 і 1946–1947 рр. Однак і ці ма-
теріали чомусь не стають предметом вивчення 
соціологів. Можливо, соціологічні студії почас ти 
стримує той факт, що використання джерел осо-
бистого характеру ставить під серйозне питання 
репрезентативність висновків. Найчасті ше дос-
лідник-соціолог не може визначити, наскільки 
репрезентативною є така чи інша постава, за-
фіксована у історичному джерелі, на відміну, на-
приклад, від результатів соціологічного опиту-
вання. З іншого боку, існує широка можливість 
соціологічного аналізу джерел, які були створе-
ні вже після Голодомору-геноциду, насамперед 
написаних постфактум спогадів. 

Слід наголосити, що в аналогічній ситуації 
щодо скупості соціологічних джерел до вивчення 
Голодомору перебувають дослідники й багатьох 
інших випадків геноциду в ХХ ст., зокрема Голо-
косту. Зважаючи на це, останніми роками з’яви-
лася пропозиція переглянути критерії відбору 
джерел для соціологічного аналізу масового 
ви нищення євреїв під час Другої світової війни. 
Зокрема, сучасна польська дослідниця М. Мель-
хіор пропонує сміливіше залучати до соціологіч-
ного аналізу Голокосту максимально різнорід ний 
матеріал: тексти, які стосуються людей різного 
віку, статі, місця проживання. Водночас цей ма-
теріал має бути якомога різноманітніший тема-
тично: «Якщо у дослідженні ми візьмемо до уваги 
ті випадки, які, як здається, не репрезентують 
усіх істотних категорій або питань, варіантів си-
ту ації, різнорідності досвіду або способів одини ч-
ного сприйняття, тоді таку спробу потрібно роз-
ширити випадками, які відбивають ті інші, досі 

неприсутні категорії та питання»14. Інша польська 
дослідниця М. Кобель-Токарська називає такий 
метод «феноменологічною репрезентативністю»15.

За умови подолання проблеми джерел перед 
українською соціологією постають широкі дос-
лідницькі перспективи вивчення Голодомору- 
геноциду. На своїх дослідників чекають питання 
трансформації та руйнування соціальних зв’яз-
ків під час Голодомору, взаємовідносин старих 
та нових суспільних норм, механізми віктиміза-
ції українців напередодні голоду 1932–1933 рр. 
та ін. Для розв’язання цих проблем необхідним 
буде вивчення індивідуальних і групових постав 
людей, що стали жертвами голоду 1932–1933 рр., 
їхніх особистих стратегій виживання та ін. 

Соціологічна перспектива Голодомору-гено-
ци ду мала б показати механізми поведінки зви-
чайних людей у незвичайних (екстраординар-
них) умовах, простежити динаміку змінності 
сус пільної реальності, темп трансформації якої 
зазвичай суттєво пришвидшується у період со-
ціальних катастроф, проаналізувати, як унас-
лідок пропагандистської індоктринізації чи за-
стосування інших важелів впливу у суспільстві 
формувався «образ іншого», який випадав із 
універсального простору моральних зобов’язань 
домінуючої групи. Досі в Україні немає дослі-
джень на тему взаємин міста та села під час Го-
лодомору, соціальних стратегій тих мешканців 
України, які пішли на службу до радянського 
режиму, особливостей перебігу суспільної поля-
ризації, яка розмежувала домінуючу та переслі-
дувані групи. Цікавим питанням для вивчення 
соціології є аналіз соціальної «нормалізації» 
Голодомору-геноциду – спроб комуністичного 
режиму представити його штучно сконструйо-
вану візію, яка заперечувала зумисний характер 
голоду 1932–1933 рр, маскуючи його під резуль-
тат неврожаю та несприятливого збігу обставин. 

Немає жодного сумніву у тому, що соціоло-
гічна перспектива здатна актуалізувати історію 
Голодомору, створити сітку координат, на якій 
буде показано, як геноцид 1932–1933 рр. впли-
нув, а у певних аспектах й продовжує впливати 
на сучасне українське суспільство. 

Соціальна психологія
Важливий внесок у інтердисциплінарне 

вив чення Голодомору може зробити соціаль-
на психологія. У контексті геноциду ця наукова 

14 Melchior M. Zagłada i stosunki polsko-żydowskie w 
opracowaniach socjologicznych. Zagłada Żydów: Studia 
i Materiały. Vol. 1. Warszawa: Centrum Badań nad Zagła-
dą Żydów, 2005. S. 68.
15 Cobel-Tokarska M. Holokaust w perspektywie socjolo-
gicznej. Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd proble-
mów i metod / Pod red. A. Firkowskiej-Mankiewicz, 
T. Ka nash, E. Tarkowskiej. Warszawa: Wydawnictwo 
Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2011. S. 336.



82

Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду

дисципліна займається дослідженнями патоло-
гічних соціальних обставин, зокрема проблема-
ми суспільного тиску, який формує умови для 
геноцидної екстермінації великих людських 
груп, а також онтологічними аспектами суспіль-
ної свідомості жертв та виконавців масового ви-
нищення. Також соціальні психологи шукають 
відповідей на питання про те, які чинники спри-
я ють ерозії міжлюдських стосунків, формування 
«образу іншого», поділу суспільства на «своїх» 
та «чужих» і служать дегуманізації жертв, як 
відбувається «раціоналізація» групових упере-
джень та наступного масового насилля.

Основи соціальної психології заклала у сере-
дині 1960-х рр. американська соціолог та філо-
соф Ханна Арендт (1906–1975). Завдяки перек-
ладам основні праці Х. Арендт добре відомі 
українському читачеві, що мало б спростити за-
позичення її дослідницького інструментарію16. 
Іншими відомими дослідниками, які зробили 
вагомий новаторський внесок у вивчення гено-
циду методами соціальної психології, стали Ізра-
ель Чарни (нар. 1931) та Ервін Стауб (нар. 1938). 

Професійний психолог та психотерапев т 
І. Чар ни зайнявся вивченням Голокосту як ко-
лективної психологічної травми у другій по-
ловині 1960-х рр. Згодом, досліджуючи різні 
випадки геноциду у ХХ ст., він підготував низ-
ку узагальнюючих праць, в яких запропонував 
оригінальне бачення передумов та універсаль-
них особливостей геноцидного насилля, а також 
його довготермінових наслідків17. Крім цього 
науковець виступив як редактор великої кіль-
кості антологій, наукових збірників й навіть 
енциклопедії, присвячених Голокосту та іншим 
випадках геноциду18. Американський дослідник 

16 Арендт Х. Витоки тоталітаризму. Київ: Дух і літера, 
2005. 584 с.; Її ж. Люди за темних часів / Пер. з англ. 
Н. Рогачевська, Київ: Дух і літера, 2008. 320 c.; Її ж. 
Банальність зла. Суд над Айхманом в Єрусалимі Пер. 
з англ. А. Костенко. Київ: Дух і літера, 2013. 367 с. Та-
кож українською мовою видано біографію Х. Арендт: 
Принц А. Ханна Арендт, або Любов до світу. Київ: 
Темпра, 2016. 342 с.
17 Charny I., Rapaport C. How Can We Commit the Un-
thinkable? Genocide, the Human Cancer. Boulder, CO: 
Westview Press, 1982. XVI + 430 p.; Charny I. A Classifi-
cation of Denials of the Holocaust and Other Genocides. 
Journal of Genocide Research. Vol. 5. Iss. 1. 2003. P. 11–
34: Charny I. The Genocide Contagion: How We Commit 
and Confront Holocaust and Genocide (Studies in Geno-
cide: Religion, History, and Human Rights). Lanham: 
Rowman & Littlefield Publischers, 2016. 252 p.
18 Genocide: A Critical Bibliographic Review / Ed. by I. Char-
ny. New York: Facts on File, 1988. XIV + 273 p.; Encyclo-
pedia of Genocide. 2 vol. / Ed. by I. Charny. Santa-Bar-
bara: ABC–Clio, 1999. 718 p.; A Century of Genocide: 
Critical Essays and Eyewithness Accounts. 2nd ed. / Ed. 
by S. Totten, W. Parsons, I. Charny. New York – London: 
Routledge, 2004. 532 p.

угорського походження Е. Стауб натепер зали-
шається одним із найкращих фахівців, серед тих 
сучасних соціальних психологів, які займаються 
вивченням геноциду. Його дослідження стосу-
ються головно формування психологічних пе-
редумов геноциду – виникнення колективного 
відчуття загрози, образи, бажання помсти, меха-
нізмів легітимізації упередженого ставлення до 
призначених на винищення суспільних груп, 
кристалізації “натхненників насилля” – порів-
няно нечисельних груп, які стають основними 
генераторами насилля19. Багато уваги у своїх 
студіях Е. Стауб приділив тому, як відбувається 
поетапне розгортання геноциду, від дискримі-
нації до символічного насилля, згодом – перес-
лі дувань й зрештою – масового винищення20. 

Головним питанням, яке ставить сучасна со-
ціальна психологія у контексті дослідження ге-
ноциду, є те, у який спосіб велика кількість лю-
дей стає виконавцями геноцидного плану. Два 
головних підходи до вирішення цієї проблеми 
отримали назви ситуаціоналізму та диспозиціо-
налізму. Відповідно до першої із цих теорій, си-
туативні зміни соціальних умов життя людини є 
визначним чинником, який детермінує її пове-
дінку, включно із екстраординарними вчинками 
під час геноциду. Прихильники диспозиціона-
лізму фокусуються на внутрішніх предиспози-
ціях людини – індивідуальній сильності до агре-
сивної та деструктивної поведінки, соціальному 
конформізмі тощо. Обидва підходи мають своїх 
переконаних адептів.

Більшу частину українських дослідників, що 
займаються вивченням Голодомору-геноциду, 
можна умовно зарахувати до ситуаціоналістів – 
вони схиляються до визнання пріоритету соці-
альних структур та їх впливу на формування ге-
ноцидної політики більшовицького режиму. На 
жаль, ніхто в Україні не займається вивченням 
адаптивних механізмів людської свідомості, які 
на початку 1930-х рр. приводили людей у табір 
виконавців Голодомору-геноциду. Між тим, у 
країнах Заходу соціальна психологія зробила по-
мітний внесок у сучасне розуміння того, як зви-
чайні люди можуть стати масовими убивцями, 
що на практиці реалізують геноцидну політи-
ку21. Українська наука лише чекає на предметні 

19 Staub E. The Origins and Prevention of Genocide, Mass 
Killing and Other Collective Violence. Peace and Conflict: 
Journal of Peace Psychology. Vol. 5 Iss. 4. 1999. P. 305–
306, 307.
20 Staub E. The Origins and Prevention of Genocide. Р. 307.
21 Waller J. E. Becoming Evil: How Ordinary People Com-
mit genocide and mass Killing. 2nd edition. New York: 
Oxford University Press, 2007. P. 269. Roth P. A. So-
cial Psychology and Genocide. The Oxford Handbook of 
Genocide Studies / Ed. by D. Bloxham, A. D. Moses. New 
York: Oxford University Press, 2010. P. 199.
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та фахові дослідження механізмів перенесення 
індивідуальної відповідальності на колективні 
інституції так, аби зняти зі себе вину за вчинені 
злочини, завдяки яким люди ставали виконав-
цями Голодомору-геноциду; змін, яких зазнали 
у цей період мотивації та цінності людини, а та-
кож індивідуальні рівні самосвідомості. Останнє 
має особливе значення для вивчення процесів 
денаціоналізації, які запустив Голодомор-ге-
ноцид – примусової або конформістської зміни 
української національної ідентичності на росій-
ську, до якої вдавалися українці під страхом пов-
торення масового винищення 1932–1933 рр.

Важливою дослідницькою проблемою на ме-
жі історії, соціології та соціальної психології є 
питання суперечливої поведінки під час гено-
циду, коли та сама особа у різні періоди часу вда-
валася до діаметрально протилежних дій. Вивча-
ючи це питання, соціолог Б. Кемпбелл відзначав: 
«Убивства та порятунок, вчинені одними й тими 
самими особами, не можна пояснити ані колек-
тивістськими (макросоціологічними), ані індиві-
дуалістичними (мікросоціологічними) теоріями. 
Пояснення таких випадків вимагатиме альтер-
нативного теоретичного підходу»22. Клю чем до 
вирішення цієї проблеми, що належить до сфе-
ри соціальної психології, може стати теорія «чи-
стої соціології» Д. Блека, яка пояснює людську 
поведінку відповідно до соціальної структури 
або «соціальної геометрії». Під «соціальною 
геометрією» Д. Блек розуміє комплекс соціаль-
них дистанцій (прив’язаностей) до різних ідей, 
цінностей, осіб тощо, який у кожної людини є 
індивідуальним. У всіх рішеннях, які доводить-
ся приймати людині, можна виділити предмет 
(якого стосується дане рішення), а отже визна-
чити умовну соціальну дистанцію до цього пред-
мета23. Таким чином, одна й та сама особа за од-
них обставин може приймати волюнтаристські 
рішення, що спираються на її внутрішні переко-
нання та світовідчуття, а за інших – детерміно-
вані, коли її вчинки визначаються зовнішніми 
чинниками. Прийняття волюнтаристських рі-
шень більш імовірне у тих випадках, коли вони 
стосуються дуже близьких об’єктів (членів роди-
ни, сакральних символів тощо), натомість детер-
мінованих – якщо вони перебувають на великій 
соціальній дистанції від людини. Таким чином, 
«чиста соціологія» пояснює причини прийнят-
тя саме таких, а не інших рішень не характерис-
тиками суспільства і навіть не психологічними 
особливостями особи, яка приймає рішення, а 
тим місцем, яке у конкретний момент займає ця 
людина у соціальній структурі конфлікту.

22 Campbell B. Contradictory Behavior During Genocides. 
Sociological Forum. Vol. 25. No. 2 (June 2010). P. 297. 
23 Black D. Dreams of Pure Sociology. Sociology Theory. 
Vol. 18. Iss. 3. 2000. P. 356–357.

Подібно як і у випадку із соціологічними сту-
діями Голодомору, перед українськими соці-
альними психологами, як хотіли б взятися за 
вив чення цієї проблеми, постане питання дже-
рел. Однак для соціальних психологів у цьому 
плані ситуація видається більш сприятливою, 
ніж для соціологів. Специфіка джерел до історії 
Голодомору дає можливість формувати особли-
ву картину історії геноциду українців, яка базу-
ватиметься на усних джерелах. Віддавна відомо, 
що люди у різний спосіб формулюють та вира-
жають свої думки у тих випадках коли вдаються 
до усного мовлення, і коли йдеться про писа-
ний текст. Загальновідомим є той факт, що усне 
спонтанне мовлення є вільнішим від свідомого 
представлення дійсності на письмі. Коли люди-
на викладає свої думки письмово, вона більше 
працює над формою, загострює або пом’якшує 
певні моменти, по-іншому розставляє акценти. 
Існування великого корпусу усних записів автен-
тичних оповідей про Голодомор дає можливість 
більш тонкого дослідження особистого досвіду 
його жертв методами соціальної психології.

Водночас дослідникам, які вивчатимуть Го-
лодомор методами соціальної психології, дове-
деться витримати конфронтацію із осягненням 
суті досвіду людей, які пережили геноцид 1932–
1933 рр. Ця проблема неминуче з’явиться через 
відсутність свідчень тих, кому його не вдалося 
пережити. Ми не можемо оцінити, якими були 
б свідчення, яких фізично не існує. У випадку ж 
настільки масштабного злочину, яким був Голо-
домор, немає сумніву у тому, що більшість його 
жертв не мали найменшого шансу зафіксувати 
свої відчуття, емоції, увесь жах усвідомлення си-
туації, яка стала наслідком реалізації геноцид-
ної політики більшовицького режиму. Таким 
чином, якщо намагатися строго дотримуватися 
принципу збалансованості, доведеться визна-
ти, що практично усі матеріали, якими сьогодні 
може оперувати соціальний психолог, позначені 
суттєвим ступенем суб’єктивності, оскільки усі 
вони створені людьми, які вижили. Науковець 
мусить пам’ятати про мовчання мертвих.

Окремим напрямком вивчення Голодомору- 
геноциду методами соціальної психології мали б 
стати студії, присвячені психологічному впливу 
геноциду на наступні покоління. Багато психо-
терапевтів дотримується думки, що існують пси-
хогенетичні механізми передачі травми геноци-
ду від покоління до покоління, які мають вплив 
на фізичне та психічне здоров’я людей, психоло-
гічні особливості їхньої поведінки24. 

24 Сукиасян С., Погосян В., Худоян С., Чаликян А., 
Шавердян Г., Жмудин И. Отношение современных 
поколений армян к геноциду 1915 года: Данные поис-
кового исследования (этнопсихологический аспект). 
Вестник Московского государственного областног о 
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Немає жодного сумніву в тому, що досліджен-
ня Голодомору-геноциду методами соціальної 
психології мають велику перспективу. Вони доз-
волять показати не лише анонімну катастрофу 
мільйонів, а й особисті долі жертв, їх рефлексії 
на тему того, що сталося з ними та їхніми близь-
кими у 1932–1933 рр. 

Антропологія
Антропології іманентно притаманна інтер-

дисциплінарність та активний діалог з іншими 
науками25. Дослідники відзначають, що «в суча с-
них умовах кожна галузь гуманітаристики має 
свій антропологічний контент, що стало підста-
вою для виділення в структурі антропології ок-
ремих антропологічних дисциплін, зокрема, 
філософської, історичної, культурної, соціаль-
ної, політичної, психологічної антропології»26. 
Найближчою до історії є. без сумніву, історична 
антропологія, яка виникла у 1970-х рр. завдя-
ки утвердженню концепції історичних студій, у 
яких пізнання минулого досягається через вза-
ємодію культури, до якої належить сам дослід-
ник, та культури тієї епохи, яку він вивчає27. 

Порівняно із представниками інших гумані-
тарних дисциплін, антропологи найпізніше зай-
нялася вивченням геноциду. Перші антрополо-
гічні студії геноциду з’явилися лише наприкінці 
1990-х рр. під впливом війни у колишній Югос-
лавії та геноциду в Руанді. На початку ХХІ ст. 
вийшли друком кілька антологій антропологіч-
них досліджень геноциду28. Помітний внесок у 

университета. Серия “Психологические науки”. (Мо-
сква). 2012. № 4. С. 90–99; Ray Vollhardt J., Bile-
wicz M. After the Genocide: Psychological Perspectives 
on Victim, Bystander, and Perpetrator Groups. Journal of 
Social Issues. Vol. 69. Iss. 1. Special Issue: The Aftermath 
of Genocide: A Psychological Perspectives. 2013. P. 1–15; 
Lindert J., Knobler H., Abramowitz M. Genocide and Its 
Term Mental Impact on Survivors – What We Know and 
What We Do Not Know. Multidisciplinary Perspectives 
on Genocide and Memory / Ed. by Lindert J., Marsoo-
bian A. T. Cham: Springer International Publishing AG, 
2018. P. 81–101.
25 Бойко О. Феномен соціальної пам’яті: основні кон-
цептуальні підходи до аналізу та інтерпретації. Куль-
тура історичної пам’яті: європейський та укра-
їнський досвід / За заг. ред. Ю. Шаповала. Київ: Ін-т 
політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН 
України, 2013. С. 69.
26 Рафальський О., Калакура Я., Коцур В., Юрій М. Ан-
тропологічний код української культури і цивілізації. 
У 2 кн. Кн. 1. Київ: Ін-т політ. і етнонац. досліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. С. 23.
27 Пировогова-Таран Л. Етнологія та/чи історична ан-
тропологія. Укр. Істор. журнал. 2013. № 1. С. 123.
28 Genocide: An Anthropological Reader / Ed. by A. Hin-
ton. Hoboken, N.Y.: Wiley-Blackwell, 2002. 392 p.; An ni-
hilating Difference. The Anthropology of Genocide / Ed. by 
A. L. Hinton. Berkley–Los Angele– London: University of 

ство рення теоретичних основ антропологіч-
ного вивчення геноциду зробили Александр 
Лабан Гін тон29 (нар. 1963) та Ненсі Шепер-Г’юз 
(нар. 1944)30. 

Таке «відставання» антропології у вивченні 
геноциду мало свої причини. Дослідницькою 
метою антропології є пізнання людини, як час-
тини суспільства та культури. Вихідною точкою 
для формування антропологічної картини світу 
є «культурний релятивізм» – теорія, завдяки 
якій відбувається максимальне розширення та 
деесенціалізація самого поняття культури. Од-
ним із фундаментальних принципів антрополо-
гії є твердження про те, що культурні цінності є 
історичним продуктом, а отже всі вони, навіть 
виразно деструктивні, мають право на існування. 
Сприймаючи культуру такою як вона є, антро-
полог схильний оцінювати навіть соціальні па-
тології як своєрідну норму. 

Така дослідницька перспектива дотепер ство-
рює певну проблему для вивчення геноцидного 
насилля методами антропології. Відомий ка-
надський дослідник геноциду Адам Джонс (нар. 
1963) описав її так: «У дослідженнях геноцидних 
процесів релятивістський підхід наголошує на 
«локальному розумінні й культурній динаміці, 
яка водночас і структурує, і мотивує геноцид», а 
також вивчає все у ширшому культурному кон-
тексті. «Замість того, щоб просто визнати вико-
навців геноциду “ірраціональними” і «дикими», 
цей підхід вимагає щоб ми розуміли їх і їхню 
точку зору, незалежно від того, що ми думаємо 
про виконавців”31.

На превеликий жаль, українські антропо-
логи не приділяють належної уваги вивченню 
Голодомору-геноциду. Прикметним є той факт, 
що перші в Україні праці на тему антропологіч-
них вимірів Голодомору-геноциду підготували 
не антропологи, а професійні історики Василь 

California Press, 2002. 405 p.; Violence in War and Peace: 
An Anthology / Ed. by N. Scheper-Hughes, P. Bourgois. 
Oxford: Blackwell, 2004. 496 p.; Genocide. Truth, 
Memory, and Representation / Ed. by A. L. Hinton, K. L. 
O’Neill. Durham: Duke University Press, 2009. 352 p.
29 Hinton A. L. Why Did They Kill?: Cambodia in the 
Shadow of Genocide. Los Angeles: University of California 
Press, 2004. 382 p.; Hinton A. L. Man or Monster?: 
The Trial of a Khmer Rouge Tortuer. Durham: Duke 
University Press Books, 2016. 360 p.
30 Scheper-Hughes N. The Genocidal Continuum: Peace-
Time Crimes. Power and the Self / Ed. by J. M. Mageo. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2002. P. 29–47; 
Scheper-Hughes N. A Genealogy of Genocide. Modern 
Psychoanalysis. Vol. 28(2). 2003. P. 167–197.
31 Джонс А. Геноцид. Вступ до глобальної історії / Пер. 
з англ. К. Диси. Київ: Дух і літера, 2019. С. 459.
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Марочко32 та Ярослав Калакура33. Між тим, ві-
домий український політолог та політичний 
ана літик Сергій Грабовський (нар. 1957) визна-
чив Голодомор 1932–1933 рр. як антрополо-
гічну катастрофу, наслідком якої стала втрата 
«суверенності свідомості» вцілілих українців, 
життєва настанова яких змінилася на виживан-
ня замість життя і розвитку34. Масштабність цих 
процесів важко переоцінити: «Антропологічні 
риси зберігаються більш надійно і довше, ніж 
деякі ознаки культури. Навіть у випадку декіль-
кох поколінь змішаних родоводів виявляються 
вихідні антропологічні типи, тоді як культура, 
мова, традиційне господарство, релігія та мисте-
цтво можуть кардинально змінюватися навіть за 
життя одного покоління»35.

У конкретному випадку Голодомору-геноци-
ду предметом дослідження антропологів мали 
б стати насамперед ті елементи культури, які 
сприяли реалізації цього масштабного злочину. 
Є достатні підстави вважати, що «культурні ви-
токи» Голодомору-геноциду походять із псевдо-
інтернаціонального культурного середовища 
російських більшовиків, які відіграли вирішаль-
не значення у підготовці, організації, а згодом 
приховуванні Голодомору-геноциду. Дотриму-
ючись наукової неупередженості, аналогічний 
аналіз потрібно було б здійснити й щодо росій-
ської та української народних культур, спробу-
вавши визначити й у них ті елементи, які могли 
посприяти поширенню геноцидного насилля. 
При цьому варто відзначити, що українці та 
росіяни мають кардинально відмінні традиції у 
ставленні до побутового насилля та суспільної 
агресії. Цю характерну відмінність двох народів 
ще наприкінці 1880-х рр. відзначив у своїх лек-
ціях із етнографії та антропології Володимир 
Антонович (1834–1908)36. 

32 Марочко В. Статистика жертв Голодомору: антро-
пологічно-демографічний дискурс. Укр. Істор. жур-
нал. 2017. № 5. С. 112–132; Марочко В. Історико-ан-
тропологічний дискурс Голодомору 1946–1947 рр. 
Україна ХХ століття, культура, ідеологія, політи-
ка. Вип. 22. Київ: Ін-т історії України НАН України, 
2017. С. 228–243.
33 Калакура Я. Антропологічний підхід у досліджен-
нях Геноциду-Голодомору. Український селянин. 
Вип. 20. Черкаси: Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельниць-
кого, 2018. С. 53–59.
34 Грабовський С. Голодомор у вимірах Великої Істо-
рії: тези до осмислення. Укр. тиждень. 2013, 22 лис-
топада. С. 18.
35 Рафальський О., Калакура Я., Коцур В., Юрій М. Ан-
тропологічний код української культури і цивілізації. 
У 2 кн.. Кн. 1. Київ: Ін-т політ. і етнонац. доліджень 
ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. С. 23–24.
36 Антонович В. Три національні типи народні. Укр. 
Істор.журнал. 2017. № 3. С. 185.

Іншою дослідницькою проблемою для антро-
пологічних студій Голодомору-геноциду повин-
ні стати ті аспекти масової культури СРСР, які 
стосувалися сфери «символічного насилля» – пев-
них політичних ритуалів, які стосувалися куль-
турної дискредитації та дискримінації українців 
(позиціонованих як «петлюрівці» та «куркулі») 
на основі приписування їм вигаданих негатив-
них рис, культурних недоліків тощо. На думку 
американської антропологині Керол Наґенґаст, 
символічне насилля та публічна маніфестація 
групових відмінностей є обов’язковим етапом 
на шляху до геноциду. За словами дослідниці 
символічне насилля стає свого роду «щепленням 
зла», яке «імунізує» суспільство від співчуття 
призначеним на винищення людським групам37. 
Є достатні підстави уважати, що символічне на-
силля щодо українців як нації, до якого напе-
редодні Голодомору 1932–1933 рр. вдавався 
біль шовицький режим, відіграло винятково 
важливу роль у підготовці геноциду. Вдалий ме-
тод аналізу символічної сфери культури, яка ле-
гітимізує масове насилля, свого часу запропону-
вав відомий норвезький дослідник структурного 
насилля Йоган Ґальтунґ (нар. 1930)38. 

Ще одним внеском антропології у вивчення 
Голодомору-геноциду може стати пояснення того, 
як категоризація та класифікація оточуючого 
світу формували людське сприйняття дійсності 
та впливали на прийняття важливих рішень. Ка-
жучи іншими словами, антропологія здатна по-
яснити взаємозв’язок між публічним дискурсом 
та політикою, продемонструвати які саме полі-
тичні, культурні та соціально-економічні обста-
вини сприяли здійсненню геноциду. За словами 
відомого антрополога А. Л. Гінтона: «Антро-
пологія допомагає нам зрозуміти соціальну та 
політичну напругу, яка найімовірніше вибухне 
геноцидом. Це допомагає пояснити лояльність і 
ненависть, прагнення та страхи, які можуть мо-
тивувати одну групу до рішення усунути іншу»39. 
У конкретному випадку Голодомору- геноциду 
антропологічні студії мали б показати, чому 
радянська урядова пропаганда у різний спосіб 
впливала на різні групи населення, а також дати 
відповідь на питання, як розуміли Голодомор- 

37 Nagengast C. Inoculation of Evil in the U.S.-Mexican 
Border Region. Reflections on the Genocidal Potential of 
Symbolic Violence. Annihilating Difference. The Anthro-
pology of Genocide / Ed. by A. L. Hinton. Berkley–Los 
Angeles–London: University of California Press, 2002. 
P. 339.
38 Galtung J. Cultural Violence. Journal of Peace Re-
search. Vol. 27. № 3 (August 1990). P. 291–305.
39 Hinton A. L. The Dark Side of Modernity: Toward an 
Antropology of Genocide. Annihilating Difference. The 
Anthropology of Genocide / Ed. by A. L. Hinton. Berk-
ley–Los Angeles–London: University of California Press, 
2002. P. X.
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геноцид його організатори, виконавці злочин-
них наказів і жертви.

Не меншою дослідницькою проблемою, у ви-
вченні якої антропологія могла б відіграти важ-
ливу роль, є масштабні наслідки геноцидного 
насилля у сфері пам’яті – комплексу уявлень про 
себе, які виникли в українців під тиском соціаль-
но-економічної, політичної та культурної реаль-
ності постгеноцидного суспільства Української 
РСР. Тривалий період зумисного заперечення 
та замовчування Голодомору-геноциду, який 
був наслідком політики комуністичного режиму 
СРСР, призвів до появи недискурсивної пам’я-
ті про цю масштабну трагедію. Недискурсивну 
пам’ять, не зафіксована в усному мовленні чи 
письмових пам’ятках, тим не менше проявляла-
ся у щоденній життєвій практиці, міжлюдських 
відносинах, культурних преференція та ієрархії. 
Нема сумніву в тому, що аналіз такої недискур-
сивної пам’яті мусить відбуватися шляхом інтер-
дисциплінарної взаємодії історичних та антро-
пологічних студій.

Політологія
Краще розуміння умов, які сприяли виник-

ненню геноциду, можуть забезпечити політоло-
гічні студії. Політологічний аналіз передбачає 
детальне вивчення мотивів та мети певних дій, 
а також спробу раціоналістичного пояснення 
причин саме такого, а не іншого політичного 
курсу («раціональний вибір» не означає розум-
ний, цим терміном позначаємо той вибір, який 
особа, чи особи, що приймали рішення, уважали 
«раціональним» і «виправданим» у даній ситуа-
ції). У випадку Голодомору-геноциду такий ана-
ліз за визначенням стає інтердисциплінарним, 
оскільки пошуки «раціоналістичного пояснен-
ня» геноциду вимагатимуть поєднання методів 
політології із соціальною психологією, оскільки 
йтиметься про межі усвідомлення керівниками 
СРСР ціни геноциду, що виражалася у мільйо-
нах людських життів.

Геноцид 1932–1933 рр. щодо українців був 
свідомим вибором більшовицького керівництва 
СРСР. Соціальні науки, які вивчають умови ви-
бору в людській поведінці, пропонують широ-
кий вибір теоретичних моделей такого вибору. 
Зазвичай розрізняють раціональні та нераціо-
нальні мотиви, які лежать в основі вибору. Ра-
ціональний вибір передбачає зважену оцінку 
витрат і ризиків, а також очікуваної вигоди, які 
особа може отримати у результаті. Існують до-
статні підстави уважати, що головною метою, 
яку ставило перед собою вище керівництво 
СРСР, приймаючи рішення про геноцид укра-
їнців, було бажання назавжди позбутися небез-
пеки виходу України зі складу СРСР та орбіти 
російського політичного й культурного впливу.

Західні науковці сходяться у думці, що двома 
головними причинами геноциду в політологічному 

плані є бажання зберегти політичну владу або 
ефективний контроль певної території в умовах 
загрози з боку внутрішніх ворогів40. Відповідно до 
досліджень Чарльза Андертона та Джона Карте-
ра, найбільшою небезпека геноциду є у країнах 
із автократичним або тоталітарним правління у 
ті періоди, коли відбувається їх трансформація 
та структурна перебудова41. Саме такою й була 
ситуація в СРСР на початку 1930-х рр.

Плідним напрямком політологічних студій 
підготовчого періоду Голодомору-геноциду може 
стати вивчення структурної делегітимізації, до 
якої вдався більшовицький режим в Україні. 
По няття «легітимізації» та, відповідно, «делегі-
ти мізації» є питомо політологічними, хоча й 
запозиченими із дефініції «легітимізму», що 
від давна функціонувала у юриспруденції. Ці по-
няття використовують для того, щоб описати 
процеси акцептації певної політичної системи 
та представників влади й, відповідно, втрати 
такої акцептації у очах загалу населення. Однак 
концепцію легітимізації та делегітимізації по-
рівняно нещодавно почали використовувати й 
у соціології, де вона позначає заперечення пра-
ва на існування певних соціальних структур та 
цінностей. На думку ізраїльського дослідника 
Да ніеля Бар-Таля (нар. 1946), у соціологічному 
плані делегітимізацію слід розглядати насам-
перед як навмисну категоризацію певних груп 
у термінах настільки негативних, що це призво-
дить до виключення цих груп з-поміж тих люд-
ських колективів, які визнані такими, що діють 
у межах акцептованих норм і цінностей42. Таким 
чином, структурна делегітимізація стає інстру-
ментом дегуманізації людської групи, яку сим-
волічно позначають як ворожу. 

Концепція структурної делегітимізації дає 
інструменти для того, аби простежити як кому-
ністичний режим СРСР вдавався до кроків, що 
мали на меті спочатку дестабілізувати соціальну 
структуру України, поставити під сумнів всі існую-
чі норми та правила соціальної взаємодії, зруй-
нувати систему соціальної ієрархії та цінностей, 
які мали не лише функціональне, але й символіч-
не значення. Структурний вимір делегітимізації 

40 Valentino B. A. Final Solution: Mass Killing and Geno-
cide in the Twentieth Century. Ithaca, NY: Cornell Uni-
versity Press, 2004. 253 p.; Midlarsky M. I. The Killing 
Trap: Genocide in the Twentieth Century. New York: 
Cambridge University Press, 2005. 480 p.; Kalyvas S. N. 
The Logic of Violence in Civil War. New York: Cambridge 
University Press, 2006. XVIII + 485 p.
41 Anderton C. H., Carter J. R. A New Look at Weak State 
Conditions and Genocide Risk. Peace Economics, Peace 
Science and Public Policy. Vol. 21. 2015. P. 1–36.
42 Bar-Tal D., Hammack P. Conflict, Delegitimizatio, and 
Violence. The Oxford Handbook of Intergroup Conflict / 
Ed. by L. R. Tropp. New York: Oxford University Press, 
2012. P. 30.
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у кінцевому результаті призводить до запере-
чення права на існування. Екземпліфікацією 
структурної делегітимізації є геноцид. 

Концепція структурної делегітимізації може 
слугувати вихідним пунктом для аналізу полі-
тики більшовицького режиму в Україні, зокре-
ма його практики виправдання та поширення 
фізичного насилля шляхом заохочення наслі-
дування символічного та структурного насилля 
щодо певних сегментів суспільної культури, які 
більшовицький режим визначив як ворожі та 
небезпечні. Особливо цікаво простежити, як на-
силля, яке початково було скероване тільки на 
вибраних представників українського соціуму – 
«куркулів», інтелігенцію, духовенство, поетапно 
поширилося на увесь український соціум.

Українські політологи лише починають вив-
чати геноцидне насилля з використанням дос-
лідницького інструментарію власної дисцип-
ліни. Однією із перших праць такого характеру 
став політологічний аналіз геноциду тутсі у 
Руанді43. Можемо сподіватися, що невдовзі з’яв-
ляться аналогічні праці й на тему Голодомору- 
геноциду.

Висновки
1. Інтердисплінарне вивчення Голодомору- 

геноциду повинно базуватися на корінних інте-
ресах історії як наукової дисципліни. Саме істо рія 

43 Івчик Н. Геноцид тутсі: політологічне прочитання. 
Вісник Львів. Ун-ту. Серія філософсько-політологіч-
ні студії. Вип. 6. Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 
2015. С. 198–206. 

має відіграти роль фундаменту для того науково-
го синтезу, що стане результатом взаємодії різ-
них гуманітарних дисциплін.

2. Успішність інтердисциплінарних студій 
Голодомору-геноциду великою мірою буде зале-
жати від формування спільного понятійного 
апарату, який забезпечуватиме однакове розу-
міння подій та процесів, що будуть вивчатися. 
Виникнення спільних понять, якими користу-
ються різні дисципліни, без найменшого сумніву, 
є одним із головних рушіїв розвитку наукового 
пізнання, умовою інноваційних наукових дос-
ліджень. З іншого боку, запозичені поняття із 
нечіткими дефініціями належать до найпоши-
реніших причин невдалих та хибних висновків 
у міждисциплінарних дослідженнях.

3. Двома головними рівнями перспективних 
напрямків міждисциплінарного вивчення Голо-
домору-геноциду є: 1) макрорівень: генеза ге-
ноциду та її вписування у широкий суспільний 
контекст; 2) мікрорівень: вивчення важливих 
феноменологічних аспектів Голодомору 1932–
1933 рр.

4. Інтердисциплінарні студії Голодомору- 
геноциду підкреслюють важливість історично-
го, соціального та культурного контексту дослі-
джуваних подій. Широкий контекст вивчення 
історичних подій створює можливості для від-
творення складної системи взаємозв’язків та 
взаємозалежностей між віддаленими на перший 
погляд явищами та процесами. У випадку дослі-
дження Голодомору-геноциду та його тривалих 
у часі наслідків це має виняткове значення.


