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Дні європейської культурної спадщини 

Культурна війна Росії проти України 

ОГЛЯД 
Дні європейської культурної спадщини дають змогу мільйонам людей у всій Європі щороку у 
вересні вшановувати їхню культурну спадщину. Цього року українці не зможуть долучитися до 
урочистостей, оскільки агресія Росії призвела до вбивства або переміщення невинних людей 
та оголосила війну їхній культурі. Відтоді як у 2014 році в Криму почалася культурна чистка, 
російська армія пошкодила або знищила сотні культурних, мистецьких, наукових, освітніх та 
релігійних установ, пам’яток і творів. Митці, працівники культури та спеціалісти з культурної 
спадщини не мають змоги займатися своєю справою. Російські загарбники викрали артефакти 
з державних і приватних колекцій, долучили їх до російських колекцій і оголосили частиною 
російської історії та культури.  

У той час як міжнародні конвенції встановлюють правові рамки для захисту культурних об’єктів 
і творів від пошкодження, знищення чи пограбування та визначають відповідальність сторін, 
що воюють, або осіб, причетних до їхнього незаконного вивезення, ситуація в Україні 
спричиняє занепокоєння міжнародних організацій, неурядових організацій, урядів та 
інституцій ЄС. Щоб допомогти українським музеям та закладам культури захистити та зберегти 
свої культурні надбання, каталогізувати їх та повідомити про пошкодження у зв’язку з 
реконструкцією зруйнованих або пошкоджених об’єктів, було надано допомогу та терміново 
необхідне фінансування. 

Однак, оскільки оскільки поле бою війни 
Росії також охоплює культуру, а культурний 
фронт є дуже важливим для українців, 
необхідно також сприяти розвитку сучасної 
української культури, мистецтва та митців, 

щоб культурні традиції та спадщина країни й 
надалі процвітали та забезпечували як 
моральну підтримку населення, так і основу для 
післявоєнного відновлення. 
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Вступ 
Цього року Дні європейської культурної спадщини (17–18 вересня) змушують замислитися про 
культурний вимір війни Росії в Україні. У той час як мільйони європейців можуть 
насолоджуватися різноманіттям і багатством своєї культурної спадщини на всьому континенті, 
українці стали свідками знищення їхніх культурних цінностей, що перетворилися на мішень 
російської армії, яка 24 лютого 2022 року вдерлася на територію суверенної країни. За даними 
Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) з 22 лютого до 
5 вересня 2022 року, внаслідок бойових дій було пошкоджено 79 культових споруд, 13 музеїв, 
36 історичних будівель, 32 заклади культури, 17 пам’ятників і 9 бібліотек (див.рис. 1 і 2). 
Український культурний фонд повідомив про ще багато пошкоджених історичних будівель та 
пам’яток, проте ці дані ще не підтверджені. Тим часом важкі бомбардування та обстріли 
тривають, головно у східних регіонах країни, завдаючи ще більшої шкоди. Знищення бібліотек 
і навчальних закладів також є частиною навмисної кампанії культурної чистки, за допомогою 
якої агресор прагне стерти будь-які сліди культури, що плекалася на окупованих територіях, і 
створити перешкоди для будь-яких нових творінь чи мистецького вираження. 

Рис.1. Культурна спадщина, що постраждала під час війни Росії проти України. Приклади 

 
Джерело: ЮНЕСКО, вересень 2022 р. 
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Пояснювальні дані до  рис. 1: «Музеї»; «Пам’ятники»; «Релігійні об’єкти»; «Культурна 
інфраструктура»; «Історичні будівлі»; «Бібліотеки»; «Церква Різдва Пресвятої Богородиці 
Овруцької єпархії» (с. В’язівка) «Іванківський музей»; «Погруддя Тараса Шевченка 
(м. Бородянка)»; «Військово-історичний музей»; «Чернігівський обласний художній музей»; 
«Краєзнавчий музей Бородянщини»; «Церква Георгія Побідоносця»; «Тростянецький музей-
садиба Л. Є. Кеніга»; «Охтирський міський краєзнавчий музей»; «Харківський національний 
академічний театр опери та балету»; «Святогірська Свято-Успенська Лавра»; «Дерев’яний 
Всіхсвятський скит (м. Святогірськ)»; «Луганський обласний академічний український музично-
драматичний театр (м. Сєвєродонецьк)»; «Пам’ятник «Турецька криниця» (с. Гур’ївка)»; 
«Колишній будинок Генріха Янцена»; «Одеський художній музей»; «Художній музей імені 
Куїнджі (м. Маріуполь)»; «Історико-архітектурний музей «Садиба Попових»; «Житомир»; 
«Чернігів»; «Суми»; «Київ»; «Вінниця»; «Одеса»; «Миколаїв»; «Запоріжжя»; «Дніпропетровськ»; 
«Донецьк»; «Луганськ»; «Харків» 

Україна розпочала свою багатовікову історію як колиска православного християнства й 
розвивалася у складі Польщі, Росії та Радянського Союзу. Її багатоетнічне, багатокультурне та 
багатоконфесійне суспільство зробило свій внесок у її багату спадщину, зокрема пам’ятки 
стародавньої історії. У доповіді ЮНЕСКО щодо нинішньої російської агресії йдеться про 

Рис. 2. Об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО та об’єкти з Попереднього списку 
ЮНЕСКО 

 
Джерело: ЮНЕСКО, вересень 2022 р. 

Пояснювальні дані до  рис. 2: «Регіон»; «Релігійні об’єкти»; «Музеї»; «Історичні будівлі»; «Культурна 
інфраструктура»; «Пам’ятники»; «Бібліотеки»; «Всього»; «Чернігів»; «Київ»; «Харків»; «Запоріжжя»; 
«Житомир»; «Донецьк»; «Луганськ»; «Суми»; «Миколаїв»; «Вінниця»; «Одеса»; «Дніпропетровськ»; 
«Усього» 
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знищення таких об’єктів: пам’ятник «Турецька криниця» XVIII століття в с. Гур’ївка; Ісламський 
культурний центр «Бісмілла» в м. Сєвєродонецьк; дерев’яний Всіхсвятський скит і Святогірська 
Свято-Успенська Лавра; Культурний центр Федерації грецьких товариств України в Маріуполі; 
Меморіал жертвам Голокосту в Дробицькому яру, Меморіал жертвам тоталітаризму 
(збудований у 1991–2000 рр.) у м. Харків; Музей-садиба Л. Є. Кеніга 1870-х років, відомого 
своїми зв’язками з російськими художниками; та частина музейно-виставкового центру 
«Тростянецький».  

Масштаби пошкоджень будівель різняться. Пожежа в результаті постійних і потужних 
бомбардувань знищила дерев’яні будівлі XVI століття у Святогірську, а вибуховою хвилею були 
пошкоджені архітектурні елементи Одеського художнього музею, як-от вікна та двері. Заразом 

ракетним ударом по порту Росія також поставила під загрозу історичний центр Одеси, який 
входить до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. ЮНЕСКО внесло сім 
українських об’єктів до Списку всесвітньої культурної спадщини, а також вісім біосферних 
заповідників і чотири об’єкти нематеріальної спадщини. Ще сімнадцять об’єктів включено до 
Попереднього списку ЮНЕСКО (див. рис. 3). 

Війна проти українського мистецтва та митців 
Окрім детально задокументованого знищення Маріупольського драматичного театру, у місті 
також були знищені Центральна міська бібліотека імені В. Г. Короленка та Центр сучасного 

Рис. 3. Об’єкти культурної спадщини ЮНЕСКО та об’єкти Попереднього списку в Україні  

 
Джерело: ЮНЕСКО, вересень 2022 р. 
Пояснювальні дані до рис. 3: «Жовква»; «Потелич»; «Львів»; «Дрогобич»; «Ужок»; «Матків»; «Ясіня»; «Нижній 
Вербіж»; «Чернівці»; «Баранівка»; «Фельштин»; «Рогатин»; «Чернігів»; «Київ»; «Канів»; «Харків»; «Одеса»; «Білгород-
Дністровський»; «Тирас»; «Стара Некрасівка»; «Мелітополь»; «Бахчисарай»; «Херсонес Таврійський»; «Судак»; 
«Кримська астрофізична обсерваторія»; «Об’єкти ЮНЕСКО»; «Дерев’яні церкви»; «Геодезична дуга»; «Попередній 
список ЮНЕСКО»; «Астрономічна обсерваторія» 

https://supportyourart.com/news/na-mykolayivshhyni-poshkodyly-tureczku-krynyczyu-hviii-stolittya/
https://umma.in.ua/en/node/2396
https://twitter.com/Hromadske/status/1533049676924166145?ref_src=twsrc%5etfw|twcamp%5etweetembed|twterm%5e1533049676924166145|twgr%5e7ac0816c736efad17f4401e2fe8347d0aa43b7a6|twcon%5es1_&ref_url=https://www.euronews.com/2022/06/05/historic-wooden-orthodox-church-burns-down-in-donetsk-monastic-complex
https://md-ukraine.com/ua/page/25_svatogirska-lavra--donecka-oblast-opis--istoria--peceri---md-ukraine.html
https://ui.org.ua/en/postcard/sviatohirsk-lavra-of-the-holy-dormition/
https://www.mfa.gr/en/greece-bilateral-relations/ukraine/cultural-relations-and-greek-community.html
https://jewish-heritage-europe.eu/2022/03/27/ukraine-holocaust-memorial/
https://ui.org.ua/en/postcard/memorial-to-the-victims-of-totalitarianism/
https://www.theartnewspaper.com/2022/04/08/ukrainian-cultural-site-where-tchaikovsky-once-composed-music-damaged-by-russian-forces
https://ua.igotoworld.com/en/poi_object/66722_kraevedcheskiy-muzey-trostyanca.htm
https://ua.igotoworld.com/en/poi_object/66722_kraevedcheskiy-muzey-trostyanca.htm
https://www.infochretienne.com/guerre-en-ukraine-une-dependance-du-monastere-de-la-dormition-incendiee-dans-le-donbass/
https://rubryka.com/en/2022/07/23/rosiya-ne-maye-prava-buty-chlenom-yunesko-vnaslidok-udaru-po-odesi-poshkodzheno-hudozhnij-muzej/
https://www.unesco.org/en/ukraine-war
https://whc.unesco.org/en/statesparties/ua
https://www.unesco.org/en/articles/damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco


мистецтва та культури імені Архипа Куїнджі. У Художньому музеї імені Куїнджі, відкритому у 
2010 році, експонуються картини українського реаліста Куїнджі, а також понад 600 картин 
історичних та сучасних українських художників. Шедевр Куїнджі «Червоний захід сонця на 
Дніпрі» зберігається в Музеї мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку, проте вважається, що його 
картини були серед більш ніж 2 000 творів мистецтва, які російські війська ймовірно викрали 
з музеїв Маріуполя. 

Невідоме також місцезнаходження 25 картин української художниці-самоучки Марії 
Примаченко, які зберігалися в Іванківському історико-краєзнавчому музеї, оскільки російські 
військові підпалили будівлю, практично знищивши надбання художниці, якою захоплювався 
сам Пікассо. У своїй заяві від 3 березня 2022 року ЮНЕСКО висловила глибокий жаль у зв’язку 
з «повідомленнями про пошкодження творів відомої української художниці Марії Примаченко, 
ювілей якої відзначався ЮНЕСКО у 2009 році».  

Культурне привласнення 
Російська окупація Криму у 2014 році не залишає сумнівів щодо намірів російського режиму 
стосовно культурних цінностей на захоплених територіях. У доповіді ЮНЕСКО за 2021 рік щодо 
української культурної спадщини в окупованому Росією Криму згадується культурне 
привласнення як «довгострокова стратегія посилення свого історичного, культурного та 
релігійного домінування над минулим, сьогоденням і майбутнім Криму». У документі 
наголошується на незаконному вивезенні артефактів з півострова, які будуть виставлені в Росії 
в супроводі російських кураторських наративів, а також несанкціонованих археологічних 
розкопках з використанням важкої техніки та спробах стерти сліди кримськотатарської 
культури — усе це порушує міжнародні культурні конвенції.  

Такі дії, непрофесійна реставрація та інші випадки 
знищення важливих археологічних пам’яток 
загрожують цілісності об’єктів світової культурної 
спадщини ЮНЕСКО в Херсонесі Таврійському та 
інших історичних об’єктах. Вони демонструють, що 
війна ведеться для поширення та зміцнення 
російського ідеологічного наративу про 
культурну, мовну та релігійну єдність між Росією та 
Україною, про що Кремль чітко заявив у червні 
2021 року.  

Співробітники музею та фахівці з охорони 
спадщини стурбовані тим, що російська армія 
може націлитися на деякі колекції через їхній 
політичний наратив щодо українського 
суверенітету. Деякі спеціалісти зайняли музейні 
будівлі, щоб захистити артефакти від 
пограбування. Втім, Мелітопольський краєзнавчий 
музей повідомив, що російські солдати знайшли та 
викрали рідкісні артефакти Скіфського золота IV 
століття до нашої ери, які були заховані 
співробітниками музею. 

Боротьба на культурному фронті 
Маніпулювання культурними, мовними та релігійними аспектами етнічної ідентичності з 
політичних міркувань — не нова тактика нагнітання міжетнічної напруги та ведення війни. 
Тому від самого початку війни Україна популяризує свою культуру та митців, демонструючи 
власну самобутність і внесок своїх митців у спадщину людства. Українські музиканти мали 
змогу виїхати з країни, щоб приєднатися до українських колег, які живуть за кордоном, 

Під прицілом — українські митці 

Незрозуміло, чи була зумисною 
стрілянина по пам’ятнику відомому 
українському поету Тарасу Шевченку в 
Бородянці під Києвом. Проте достеменно 
відомо, що в липні 2022 року група росіян 
зруйнувала меморіал українському 
оперному співаку Василю Сліпаку, 
відомому своїми виступами в Опері 
Бастилія в Парижі. Сліпак пішов 
добровольцем і воював проти 
сепаратистів Донбасу у 2014 році, а в 
червні 2016 року загинув, отримавши 
посмертно звання Героя України. Депутат 
Європарламенту Рафаель Глюксманн 
(С&Д, Франція) відреагував на руйнування 
меморіалу, запропонувавши вшанувати 
пам’ять співака встановленням 
пам’ятника в Парижі. 

Д  O i  13  2022  
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сформувати Український оркестр свободи (Ukrainian Freedom Orchestra) та гастролювати 
Європою та Сполученими Штатами із серією концертів за участю українських композиторів.  

З подібною ініціативою виступив оркестр Київської філармонії. У квітні 2022 року у Варшаві він 
розпочав своє європейське турне, метою якого стало відновлення культурного суверенітету 
України. Музиканти вважають свою боротьбу, яку вони називають «культурним фронтом», 
такою ж важливою, як і боротьбу на полі бою. Музиканти, які на початку війни продовжували 
грати в Києві під важкими бомбардуваннями, повернуться в Україну після виконання місії зі 
«збереження української причетності до європейської культурної спадщини», продовжуючи 
творити в складі «великої європейської родини». 

Міжнародна реакція 
Світова спільнота миттєво відреагувала на повідомлення про знищення культурної спадщини. 
На початку російського вторгнення ЮНЕСКО виступила із заявою, у якій нагадала про 
міжнародні зобов’язання щодо культурної спадщини під час збройних конфліктів, визначені в 
Гаазькій конвенції 1954 року та протоколах до неї 1954 та 1999 років.  

Юридичні аспекти 
Є низка угод і конвенцій, починаючи з Гаазької конвенції 1899 року, спрямованих на захист 
об’єктів спадщини, мистецьких, наукових, релігійних і освітніх закладів та історичних пам’яток 
від руйнування та розкрадання|пограбування. Однак виникла потреба у нових правових 
документах, оскільки вищезгадані документи лише визначали зобов’язання сторін, що воюють, 
щодо захисту культурних пам’яток і майна під час воєнних дій. 

Гаазька конвенція 1954 року (Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного 
конфлікту) створила першу правову основу для встановлення додаткових правил. У ній 
йдеться про методи ідентифікації культурних цінностей, які потребують захисту, їхнє 
маркування (міжнародно визнаною емблемою — блакитним щитом), реєстрації їхнього 
охоронного статусу відповідно до Конвенції та евакуації цінностей у разі прямої загрози. У 1996 
році було засновано Міжнародний комітет Блакитного Щита, щоб допомогти впровадити 
положення Блакитного Щита. Він передбачав можливість і визначав процедуру евакуації 
культурної спадщини, що перебуває під загрозою. Протокол до нього (1954 р.) передбачає 
реституцію культурних цінностей, переданих в іншу країну для охорони. 

Другий протокол 1999 року до Гаазької конвенції 1954 року запровадив поняття посиленого 
захисту культурної спадщини, яка має найбільше значення для людства. Другий протокол 
набув чинності у 2004 році. Він роз’яснює обов’язки держав у мирний час щодо збереження 
колекцій та інвентаризації для полегшення їхнього відновлення, планування невідкладних 
заходів, а також визначає необхідні правові документи для вилучення з охоронною метою та 
призначає відповідальні органи. 

Кримінально-правова перспектива 
Конвенція ЮНЕСКО 1970 року про заходи, спрямовані на заборону та запобігання 
незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності 
зумовлена занепокоєнням щодо відповідальності держав за захист культурних цінностей на 
їхній території від пограбування та незаконного вивезення в контексті зростання ринкового 
попиту на артефакти культурної спадщини та незаконної торгівлі ними. Конвенція розглядає 
перспективу публічного права (йдеться про юридичну відповідальність і зобов’язання 
держави чи громадськості загалом). Вона містить положення щодо проведення інвентаризації, 
отримання експортних сертифікатів, моніторингу торгівлі культурними та мистецькими 
об’єктами, а також щодо кримінальної та адміністративної відповідальності та реституції. У ній 
йдеться про підтримку заходів з розбудови потенціалу поліції та митниці та забезпечує засади 
для міжнародного співробітництва. Її положення встановлюють відповідальність осіб, 
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причетних до незаконної торгівлі культурними цінностями, викраденими з окупованих 
територій, передбачають запровадження системи контролю ввезення та вивезення, а арт-
дилерів юридично зобов’язують вести реєстр походження кожного предмета.  

Конвенція 1970 року не містила важливих положень щодо зобов’язання окупаційної влади 
захищати культурні цінності на окупованих територіях, аспектів приватного права, що 
охоплюють юридичні зобов’язання та відповідальність осіб у випадках, коли окремі власники 
отримують викрадені або незаконно вивезені культурні цінності. Ці аспекти були охоплені в 
Конвенції УНІДРУА 1995 року (Міжнародний інститут уніфікації приватного права щодо 
викрадених або незаконно вивезених культурних об’єктів). 

Римським статутом Міжнародного кримінального суду (МКС), ухваленим у 1998 році, було 
засновано перший постійний, створений на основі договору міжнародний суд, який розглядає 
справи осіб, обвинувачених у найтяжчих злочинах, що спричиняють міжнародну 
стурбованість, як-от геноцид, злочини проти людства, а також воєнні злочини. Стаття 8 
встановлює його юрисдикцію щодо воєнних злочинів, у тому числі знищення історичних, 
релігійних, наукових або художніх споруд. У 2016 році МКС виніс свій перший вирок щодо 
воєнного злочину, пов’язаного з навмисними атаками на релігійні та історичні споруди в місті 
Тімбукту, Малі.  

Ні Україна, ні Росія не є учасниками Римського статуту. Проте Україна у 2014 році оприлюднила 
заяву про визнання юрисдикції МКС. Російська Федерація підписала, але не ратифікувала 
Конвенцію УНІДРУА, і вона не є учасником Протоколу 1990 року.  

ЄС бере активну участь у посиленні боротьби з незаконною торгівлею награбованими 
артефактами та вкраденими творами мистецтва. У 2019 році Європейський парламент із 
власної ініціативи ухвалив резолюцію, у який запропонував такі рішення, як-от функціонально 
сумісні цифрові бази даних, що полегшують дослідження походження, на основі системи 
каталогізації, що охоплює державні та приватні колекції творів мистецтва. Це був внесок 
Парламенту в роботу Європейської комісії, пов’язану з боротьбою з фінансуванням тероризму, 
яка була частиною Європейського порядку денного з питань безпеки 2015 року та Плану дій 
на 2016 рік, які серед інших незаконних джерел фінансування охоплювали культурні цінності. 
Парламент наголосив на необхідності мати точну статистику, оскільки, за оцінками Комісії, 80–
90 % обсягу продажу старожитностей у всьому світі становлять товари незаконного 
походження. 
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Допомога в захисті 
культурної спадщини та 
артефактів 
Деякі джерела стверджують, що до лютого 
2022 року Україна не доклала достатньо 
зусиль для збереження та захисту 
будівель і артефактів від потенційних 
пошкоджень від пожеж, спрвокованих 
воєнними діями, і тому війна застала музеї 
зненацька. Російське вторгнення 
активізувало зусилля щодо переміщення 
найважливіших творів мистецтва в 
безпечні місця. Львівська національна 
галерея, найбільший музей в Україні, у 
колекціях якого зберігаються картини 
Франсіско Гої, Пітера Пауля Рубенса та 
Жоржа де Ла Тура, сховала свої найцінніші 
твори мистецтва, прислухавшись до 
застережень ЮНЕСКО щодо ризику 
незаконного вивезення. 

Від початку війни Український культурний 
фонд документував культурні втрати 
країни. Інтерактивна та оновлена карта 
показує масштаби й ступінь пошкоджень 
та руйнування культурних об’єктів, 
пам’яток і установ. Аналогічним способом 
Український інститут документує воєнні 
руйнування та популяризує українську 
культуру та митців. 

Ініціатива Backup Ukraine використовує 
3D-технології для того, щоб кожен, хто має 
смартфон, міг задокументувати об’єкт чи 
артефакт і створити його 3D-модель для цифрового архіву. Високоякісні скани можна 
проєктувати у фізичний простір для освітніх цілей і використовувати для реконструкції 
знищених культурних артефактів. Творці проєкту досліджують можливість створення 3D-
моделей зруйнованих церков і будівель, які не були відскановані, використовуючи цифрові 
кадри з минулого. До ініціативи, розробленої креативною агенцією у партнерстві з ЮНЕСКО та 
Блакитним Щитом, долучилися громадяни України. 

24 лютого 2022 року Міжнародна рада музеїв (ІКОМ) оприлюднила заяву, де докладно описано 
безліч корисних безплатних і доступних онлайн методичних рекомендацій і посібників, як-от 
«Безпека музеїв і готовність до катаклізмів в управлінні музеєм: практичний посібник» від ІКОМ 
та ЮНЕСКО, «Невідкладна допомога культурній спадщині під час кризи. Методичний посібник» 
від Міжнародного центру вивчення питань збереження та реставрації культурних цінностей 
(ІККРОМ) або «Спадщина у небезпеці. Екстрена евакуація культурних цінностей» від ЮНЕСКО 
та ІККРОМ. Останнє видання було перекладено українською мовою завдяки співпраці між 
ІККРОМ та ЮНЕСКО з Музеєм Майдану в Києві. Фахівці зі всієї країни в районах з обмеженим 
або відсутнім доступом до інтернету отримають 2 000 друкованих примірників, що допоможе 
їм у пошуку рішень. У співпраці зі своїм Національним комітетом в Україні ІКОМ готує для 

Викрадені твори мистецтва фінансують 
війни 

За даними ЮНЕСКО, у 2019 році було вилучено 
19 000 археологічних артефактів і творів мистецтва, 
коли митники та кримінальна поліція викрили 
кілька міжнародних мереж незаконного обігу у 
всьому світі.  

Однак це лише вершина айсберга, оскільки 
відповідні дані надають менше половини країн-
членів Інтерполу. Втім, вважається, що незаконна 
торгівля культурними цінностями посідає третє 
місце серед міжнародної злочинної діяльності 
після торгівлі наркотиками та зброєю.  

«Чорний» ринок мистецтва приваблює 
недобросовісних поціновувачів мистецтва та 
інвесторів і все частіше звертається до 
терористичних і мафіозних організацій, надаючи їм 
кошти для фінансування своїх збройних дій. Це 
особливо вигідно під час збройних конфліктів, коли 
культурні заклади стають цілями та є вразливими 
до розграбовування. Місцеве населення, зубожіле 
внаслідок війни, знаходить вкрай необхідний 
заробіток у незаконних розкопках і грабежах. 
Однак такі широкомасштабні операції з 
незаконного обігу культурних цінностей не можуть 
відбуватися без залучення експертів, кураторів 
музеїв і власників галерей, неважливо, діють вони 
добросовісно або ні. 

Того ж року світовий обсяг продажів мистецтва 
оцінювався в понад 64 мільярди доларів США. 
Приблизно 82 % цих операцій відбулися в США, 
Великобританії та Китаї, де проживає більшість 
колекціонерів. Однак перехід торгівлі в онлайн-
формат ускладнює оцінку масштабів цього явища. 
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України Надзвичайний Червоний список культурних об’єктів під загрозою, щоб допомогти 
боротися з незаконним обігом. 

На позачерговому засіданні в березні 2022 
року Комітет ЮНЕСКО з охорони культурної 
спадщини в разі збройного конфлікту 
обговорив ситуацію в Україні. Він наголосив 
на «важливості посилення міжнародної 
допомоги» та надав попередню фінансову 
допомогу для «підтримки надзвичайних 
заходів, у тому числі захист на місцях та 
евакуацію культурних цінностей». 

Організація надала інформацію про сім  
об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО в 
Україні. У співпраці з місцевою владою, було 
надано емблему блакитного щита для 
позначення історичних місць, щоб 
захистити їх від руйнувань, яких завдає 
війна. Разом зі своїм партнером — 
Навчальним і науково-дослідним інститутом ООН (ЮНІТАР) — ЮНЕСКО стежить за ситуацією 
на місці за допомогою супутникового моніторингу. Вона також оцінює потреби професіоналів 
щодо обладнання та матеріалів, необхідних для захисту артефактів, що перебувають під 
загрозою, а також щодо надання допомоги українським партнерам.  

Вищезазначені організації співпрацювали зі Штабом порятунку спадщини (ШПС), створеним в 
Україні на початку російського вторгнення, метою якого є сприяння збереженню української 
культурної спадщини під час війни та розв’язання проблем післявоєнного відновлення. 

Експерт ООН із прав людини попередив, що порушення культурних прав в Україні, утиск права 
українців на самовизначення та ідентичність, академічних і мистецьких свобод, мовних прав, 
а також фальсифікація та спотворення історичних фактів матимуть тривалий характер і 
підривають майбутнє мирне співіснування. «Шкода, завдана російськими військами центрам 
міст, культурним об’єктам, пам’яткам і музеям, де зберігаються важливі колекції», матиме 
«катастрофічний вплив на процес відновлення». У доповіді високо оцінювалися українські 
працівники культури за їхні зусилля щодо збереження культурної спадщини країни та 
відновлення мистецького вираження. 1 липня 2022 року ЮНЕСКО офіційно внесло культуру 
приготування українського борщу до свого «Списку нематеріальної культурної спадщини, яка 
потребує негайної охорони», стверджуючи, що війна та, як наслідок, переміщення населення 
поставили існування цієї традиції під загрозу. 

Багато організацій у всьому світі стурбовані загрозами та шкодою, заподіяною культурній 
спадщині та артефактам. Місія Смітсонівської ініціативи з порятунку культурної спадщини 
(SCRI) полягає в захисті архітектури та артефактів від різноманітних катаклізмів і пошкоджень 
у результаті воєнних дій. В Україні вона використовує дані геопросторової інформаційної 
системи для оцінки шкоди, завданої культурним об’єктам. Фінансова підтримка також дуже 
важлива. Міжнародний альянс із захисту спадщини в зонах конфлікту (ALIPH) виділив 2 
мільйони доларів США на екстрений захист української культурної спадщини та фахівців зі 
спадщини.  

Реакція у всій Європі 
Країни Європи добровільно пропонували допомогу й підтримку українським музеям та їхнім 
співробітникам. Мережа європейських музейних організацій (NEMO) за підтримки ЄС 
опублікувала перелік акцій підтримки українських музеїв та їхніх співробітників, а також 

Співпраця ЄС і ЮНЕСКО для протидії 
розкраданню творів мистецтва 

ЄС і ЮНЕСКО співпрацюють у проєктах і спільно 
організовують конференції та тренінги для 
експертів з наукових кіл, арт-ринку, фінансового 
сектору, судової системи та правоохоронних 
органів, а також міжнародних організацій і 
урядовців. Учасники обговорюють можливі заходи 
щодо подальшого посилення боротьби з 
незаконним обігом культурних цінностей у всьому 
світі. Генеральна дирекція Європейської комісії з 
питань освіти, молоді, спорту та культури (DG EAC) 
розробила спільні ініціативи для зміцнення 
нормативно-правового середовища та сприяння 

 і  
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митців. Основні категорії дій, спрямованих на охорону та збереження української культурної 
спадщини та артефактів, охоплюють: 

 оцифрування, документування та інвентаризація колекцій; 
 забезпечення захисними та пакувальними матеріалами, вогнегасниками, 

мішками з піском; 
 координування та відстеження відправлень; 
 простір для зберігання; 
 документування пошкоджених та викрадених об’єктів; 
 обмін передовою практикою та досвідом; 
 онлайн-тренінги та вебінари. 

Музейні працівники та сучасні творці та митці, чия місія полягає в тому, щоб гарантувати 
безперервність культурного розвитку країни та її майбутню культурну спадщину, також 
потребують підтримки, яка включає: 

 матеріальну допомогу музейному персоналу та працівникам сфери культури; 
 надання житла та роботи музейним працівникам та їхнім сім’ям; 
 стипендії та стажування для працівників культури та музеїв, дослідників, 

студентів, істориків та бібліотекарів; 
 акції зі збору коштів, благодійні концерти, кінопокази, аукціони та виставки. 

Національні уряди та культурні фонди з усієї Європи організували підтримку українських 
митців і сучасного мистецтва, намагаючись убезпечити майбутнє української культурної 
спадщини. Так, у березні 2022 року Міністерство культури Франції створило програму 
екстреного приймання з бюджетом 750 000 євро для допомоги українським артистам та їхнім 
родинам. Подібним способом польські культурні інституції та фонди скористалися 
фінансуванням Міністерства культури для організації резиденцій для художників. Польща, яка 
має спільні кордони та спільну історію з Україною, брала активну участь у підтримці воєнних 
зусиль України, надаючи гуманітарну допомогу та допомагаючи Україні в порятунку її 
культурної спадщини. 

Європейський культурний фонд (ЄКФ) ініціював створення Фонду «Культура солідарності — 
спецвипуск „Україна“», щоб допомогти митцям, що перебувають далеко від дому, знайти 
культурний простір для творчості, підтримати незалежні ЗМІ та мистецькі й культурні форми 
самовираження та подолати дезінформацію й культурну фрагментацію. До ініціативи 
приєдналися Allianz Kulturstiftung, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino, Zeit Stiftung, GLS Treuhand, та Bundeszentrale für Politische Bildung. 

Інші європейські культурні організації, як-от Culture Action Europe та Europa Nostra, 
приєдналися до Фонду, щоб звернутися до Голови Європейської комісії із закликом до ЄС 
продемонструвати солідарність із діячами культури з України. Вони закликали ЄС та його 
інституції «об’єднати зусилля, щоб включити надзвичайні потреби світу мистецтва, культури та 
культурної спадщини до гуманітарної підтримки ЄС Україні». Вони запропонували новий 
громадсько-благодійний механізм об’єднання коштів на культуру та культурну спадщину. 

Дії Європейського Союзу 
ЄС відреагував на російську агресію проти України, надавши допомогу українському народу та 
його культурі. Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСВД) запустила кампанію 
#ARTSVSWAR, створивши платформу для обміну доказами руйнування чи ідеями щодо 
відновлення, спрямованими на культурне відродження України. У Міжнародний день пам’яток 
і визначних місць (18 квітня 2022 року) верховний представник ЄС із закордонних справ і 
політики безпеки Жозеп Боррель наголосив на цілеспрямованому нападі Росії на українську 
культурну спадщину.  
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Завдяки ЄСВД виставка 42 українських художників змогла залишитися поза зоною бойових дій. 
Ці роботи, які виставлялися в Данії з 29 січня до 1 травня 2022 року, стали «бездомними», а 
місцеперебування художників невідоме через війну. ЄСВД стала «опікуном» виставки 
Unfolding Landscapes, погодившись на її тимчасове перенесення до музею в Брюсселі. 

У своїй заяві від 21 квітня 2022 року Комісарка з питань освіти та культури Марія Габрієл 
звернулася з нагоди Всесвітнього дня творчості та інновацій ООН, висловивши солідарність з 
українськими митцями, працівниками галузі культури та фахівцями з культурної спадщини. 
Вона наголосила на спільній європейській ідентичності та анонсувала заходи щодо підтримки 
українських митців та сприяння захисту культурної спадщини країни. Серед багатьох заходів, 
які часто співфінансуються ЄС, Комісарка згадала підтримку Європейської комісії державам-
членам ЄС у постачанні екстреного обладнання та матеріалів для захисту української 
культурної спадщини в рамах Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM). Культурна спадщина 
також була в центрі уваги проєктів механізму цивільного захисту, присвячених 
багатонаціональному міжгалузевому посібнику з багатьма зацікавленими сторонами для 
розробки заходів готовності до захисту культурної спадщини під час надзвичайних ситуацій та 
забезпечення глобального втручання в разі міжнародної надзвичайної ситуації.  

Під час головування Франції в ЄС європейські міністри, відповідальні за культуру, 
аудіовізуальні засоби та медіа, змінили порядок денний своєї неформальної зустрічі в березні 
2022 року, щоб обговорити загрозу українській культурній спадщині. Вони нагадали про 
резолюцію Ради Безпеки ООН 2347 від 2017 року про пошкодження та знищення культурної 
спадщини та потенційні правові наслідки для порушників. Разом зі своїми міжнародними 
партнерами вони висловили свою підтримку українським митцям, журналістам, працівникам 
культури та медіа, установам культури та об’єктам культурної спадщини. Міністри підтримали 
ідею використання європейських культурних, аудіовізуальних та медіапрограм для підтримки 
митців і професіоналів, які працюють у цих сферах. 

Рада з питань освіти, молоді, культури та спорту, яка відбулася за дистанційної участі міністра 
культури України, схвалила цю декларацію у квітні 2022 року. Міністри обговорили заходи, які 
вже вжили держави-члени та ЄС на користь українського культурного сектору, а також спільні 
дії для забезпечення узгодженості, взаємодоповнюваності та координації зусиль під час кризи.  

Підтримка за програмою фінансування Європейського Союзу 
Центр компетенції зі збереження культурної спадщини (4CH) фінансується в рамках програми 
фінансування досліджень «Горизонт 2020». Метою центру є створення сучасної 
інфраструктури для сприяння співпраці між установами культурної спадщини з 
використанням мультидисциплінарного підходу 
до охорони та збереження історичних пам’яток 
та об’єктів. Відразу після російського вторгнення 
Центр запустив ініціативу «Збережемо 
пам’ятники України» (Save Ukrainian Monuments 
(SUM)), що передбачає дублювання цифрової 
документації (текстів, зображень та 3D-моделей) 
щодо української спадщини на безпечних 
серверах, розміщених у ЄС. Він уже передав 
терабайти даних культурної спадщини до 
Італійського національного інституту ядерної 
фізики (INFN), координаційної установи 4CH, 
Познанського суперкомп’ютерного центру 
(Польща) та Люксембурзького університету.  

Платформа цифрової спадщини, співфінансована 
в рамах програми Інструменту сполучення Європи, «Європеана», також підтримала ініціативу 
та представила вибірку експонатів української культурної спадщини зі своїх колекцій, зокрема 

Музика проти війни 

Молодіжний оркестр Європейського 
Союзу (EUYO), який фінансується ЄС, 25 
березня 2022 року запустив проєкт «Мир у 
Європі». Концерт-відкриття в Італії був 
присвячений пам’яті Давида Сассолі, 
Голови Європейського парламенту та 
почесного голови EUYO. Він також допоміг 
Молодіжному симфонічному оркестру 
України, надаючи можливість молодим 
артистам продовжити навчання та музичну 
практику.  

Джерело: Молодіжний оркестр 
     

      
  

https://www.eeas.europa.eu/eeas/unfolding-landscapes-art-exhibition_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_2550
https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/index_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en#:%7E:text=In%20October%202001%2C%20the%20European,preparedness%2C%20and%20response%20to%20disasters.
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/funding-evaluations/financing-civil-protection/prevention-and-preparedness-projects-civil-protection/overview-past-track-i-and-track-ii-projects/protecting-cultural-heritage-consequences-disasters-proculther_en
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/zttmq2cj/declaration-of-the-european-ministers-responsible-for-culture-audiovisual-and-media.pdf
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https://www.euyo.eu/projects/next-up/peace-in-europe-project-2022/
https://www.euyo.eu/projects/next-up/peace-in-europe-project-2022/


етнографічні матеріали, науково-технічні архіви та історії української міграції. Ініціатива 
«Європеана» розпочинає роботу нової робочої групи, яка підтримуватиме чинні ініціативи та 
розроблятиме нові узгоджені дії, які відповідають поточним потребам українського сектору 
цифрової спадщини.  

Музей історії Дніпра отримав фінансування від ЄС на запуск платформи арт-терапії та серії 
театралізованих екскурсій. Вона спрямована на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб, які 
на сьогодні складають 80 % відвідувачів музею. Зараз у місті мешкає понад 115 000 біженців. 

Терміни подачі заявок на проєкти культурного співробітництва в рамах програми «Креативна 
Європа» подовжено, щоб українські митці мали змогу брати участь у конкурсах на проєкти 
співробітництва. Для надання консультацій українським абітурієнтам та поширення інформації 
про програму в Україні було створено постійне національне бюро програми “Креативна 
Європа”. Два українські видавництва (львівське та київське) уже є серед переможців конкурсу 
«Розповсюдження європейських літературних творів». Вони отримають гранти на свої проєкти 
в розмірі 130 000 євро. Їхні видання будуть розповсюджені в усіх країнах-учасницях програми 
«Креативна Європа».  

Європейський парламент 
Комітет Європейського парламенту з питань культури та 
освіти 17 травня 2022 року провів слухання на тему 
«Культура в часи кризи — культурна солідарність на 
підтримку Україні і більше». Три культурні неурядові 
організації (НУО), Генеральна дирекція Європейської 
комісії з питань освіти та культури (DG EAC), ЄСВД та 
українські митці обговорили питання збереження 
української культурної спадщини, підтримки митців в 
Україні та Європі та шляхи вирішення надзвичайних 
ситуацій. Митці-учасники документують та архівують культурну спадщину, розграбовану 
російською армією з метою привласнення української культури. Вони також документують 
спроби Росії видати українських митців за російських, позбавляючи країну, до якої вдерлися, її 
культурної історії. Проте депутати підкреслили, що європейська підтримка понівеченої війною 
України не приділяє достатньо уваги питанням культури.  

Разом із Pinchuk Art Center (Київ, Україна) та MuHKA (Антверпен, Бельгія), Bozar (Брюссель, 
Бельгія) та Офісом Президента України Європейський парламент узяв участь у виставці 
«Imagine Ukraine». Центр відвідувачів Європейського парламенту «Парламентаріум» показав 
одну з трьох частин проєкту, який підтримує культурний фронт у війні Росії проти України. 

Відбудова пам’яток, відродження різноманіття 
культурного життя 
Поки війна й пов’язані з нею руйнування тривають, українці й надалі чинять опір спробам 
позбавити їх історії, культури та традицій. Вони обстоюють своє належне місце в Європі та 
вимагають європейської підтримки для відновлення. 

Український культурний фонд повідомляє про пошкодження та руйнування культурних 
об'єктів, що належать українцям, росіянам та іншим релігійним та етнічним групам, які потім 
перевіряє ЮНЕСКО. Російські обстріли не обирають між 16 національними групами й 
меншинами, які співіснували в Україні протягом сотень років. У доповіді Організації з безпеки 
та співробітництва в Європі від квітня 2022 року серед численних злочинних дій, вчинених 
російськими окупаційними військами, перераховуються пошкоджені або пограбовані 
індивідуальні культурні цінності. Це також елемент російської культурної війни, яка позбавляє 
людей важливих елементів їхньої ідентичності.  

Тур вдячності 

У травні-червні 2022 року українські 
музиканти взяли участь у Турі 
вдячності, щоб своїми виступами 
перед будівлею Єврокомісії 
висловити подяку за допомогу, 
надану українським біженцям. 

Джерело: ЄСВД, #ThankYouTour, 
травень 2022 р. 
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Конференція з питань відновлення України (URC), що відбулася в Лугано, Швейцарія, 4–5 липня 
2022 року за участю глав держав і урядів багатьох країн, а також Голови Європейської комісії, 
завершилася ухваленням Декларації Лугано, яка встановлює принципи відновлення. Документ 
визнав «катастрофічне знищення <...> культурної спадщини» та встановив принцип, згідно з 
яким «процес відновлення має <...> забезпечити <...> повагу до прав людини, у тому числі 
економічні, соціальні та культурні права». 

Коментуючи післявоєнне відновлення України, Рана Аміртахмасебі, аналітик міської політики, 
що спеціалізується на відновленні та післявоєнній відбудові міст, яка раніше співпрацювала зі 
Світовим банком, наполягає на тому, що культура та мистецтво мають бути частиною 
відновлення. «М’які» заходи мають супроводжувати «жорсткі» заходи, як-от відновлення 
стратегічної інфраструктури, оскільки «це особливо важливо під час конфліктів, тому що 
соціальна згуртованість і моральні орієнтири громад зазнали порушень». Крім того, 
«культурна реконструкція може бути настільки ж критичною як для безпосередніх очевидців, 
так і для ширшої світової спільноти». Згадавши про важливість документації, яка б дала змогу 
реконструювати об’єкти та пам’ятники, вона додала, що «йдеться не лише про збереження 
відомих пам’яток, які зруйновані. Це більше про збереження способу життя. Це про відбудову 
всього культурного ландшафту міста». Для країни, яка перебуває під фінансовим тиском у 
своєму виборі об’єктів спадщини для фінансування, варіанти реконструкції будуть обмежені. 
Міністерство культури та інформаційної політики України розпочало публічне обговорення 
культурних проєктів для плану відновлення країни. 
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