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Круглий стіл
«гуманітарні виКлиКи  

та соціальні наслідКи війсьКових дій  
на сході уКраїни»

Ганна Скрипник,
доктор історичних наук,
академік НАН України,

директор Інституту мистецтвознавства,  
фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України
Шановні колеги, рада вітати вас в Інституті 

мистецтвознавства, фольклористики та етноло-
гії ім. М. Т. Рильського. Більшість із присут-
ніх не вперше зібралися в цій аудиторії, бо вже 
неодноразово брали участь в інших подібних 
заходах. Нинішню зустріч спричинили непро-
сті й справді драматичні військові події на Сході 
країни, які спонукають наше суспільство всіма 
силами і в різні доступні способи обстоювати 
територіальну цілісність держави і домагатися 
відновлення миру. Тривалий час побутувало пе-
реконання в непорушності миру і неможливості 
в Україні військових дій, подібних до збройно 
розігруваних у інших колишніх союзних рес-
публіках «братами» й «стратегічними партне-
рами» з радянського минулого. Але, на жаль, 

випробування війною, розв’язаною Росією за 
своє геополітичне домінування, не оминули і 
нашу країну. Унаслідок російської військової 
агресії ми маємо впродовж двох років величез-
ні людські втрати (за різними даними від 8000 
до 10 000 чоловік) серед мирного населення й 
військовослужбовців, зруйновану інфраструк-
туру й житловий фонд, заклади культури та 
промислові підприємства, з яких незаконно до 
Росії вивезено цінне устаткування. Сьогодні 
ще не видно реального кінця всієї цієї безглуз-
дої і жорстокої вакханалії, інспірованої Росією. 
Відтак, очевидною є потреба координації на-
укових досліджень ситуації на Сході України і 
в Криму; консолідації експертних, громадських 
та наукових кіл довкола розробки стратегії мир-
ного врегулювання військового протистояння; 
осмислення й оцінки тих втрат і демографіч-
них змін та суспільно-політичних і економічних 
трансформацій, що відбулися в Україні за цей 
нетривалий період.

Аналізуючи зовнішні й внутрішні факто-
ри та причини збройного протистояння на 
Донбасі, дослідники в цілому погоджуються 
з визнанням зовнішнього чинника як домі-
нантного – збройне вторгнення й інспірація 
конфлікту Росією з метою геополітичного до-
мінування в регіоні й використання його як ва-
желя впливу на економіку, політичну ситуацію 
й геополітичний вибір цілої України.

Щодо причин внутрішнього характеру, то 
експертним середовищем слушно вказується 
на пряму підтримку й роздмухування зброй-
ного конфлікту місцевими проросійськи на-
лаштованими політико-бізнесовими групами, 

(м. Київ, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології  
ім. М. Т. Рильського НАН України,  

22 вересня 2015 року)
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які, при потуранні київської влади взяли регіон 
під цілковитий контроль і перетворили його на 
своєрідну феодальну вотчину. Задля своєї по-
стійної електоральної підтримки вони штучно 
ізолювали місцеве населення від решти укра-
їнського культурно-інформаційного простору, 
насаджуючи ідеї його винятковості й закорі-
неної в «русском мірє» окремішності. Вміло 
керуючи свідомістю і настроями людей за до-
помогою спеціальних маніпулятивних техно-
логій, економічно-господарського, освітнього 
й інформаційно-медійного ресурсу, олігархіч-
ні групи Донбасу утверджували у суспільній 
свідомості проросійські геополітичні орієнтації 
й культурні цінності радянського зразка, за-
лякували надуманими історіями й міфами про 
агресію «західняків», «бандерівців» тощо.

Деструктивну роль на тлі низької політичної 
культури людності краю відіграли зумисне при-
внесені в суспільний дискурс адептами «Ново-
росії» ідеї про нібито природнє «демократичне 
право» місцевого населення на самочинний ви-
бір незалежності й відокремлення від України. 
Саме цією історичною непоінформованістю 
й правовою необізнаністю пояснюються про-
типравні й провокативні заяви окремих меш-
канців окупованого Донбасу про «приєднан-
ня Донбасу до Росії». Вони, на жаль, і досі не 
усвідомили, що заклики до розколу країни, до 
відторгнення території і приєднання її до чужої 
держави, глумлення над державною символі-
кою – це  не прояви демократії, не правові, а 
злочинні дії, які неодмінно спричинили б силову 
протидію у будь-якій країні.

Що ж до етнічної складової сепаратист-
ських настроїв і подій у краї, то, на наш погляд, 
вона, хоч частково і присутня, але окремими 
експертами й політологами надто перебільше-
на. Слід взяти до уваги, що етнічні українці за 
переписом 2001 року складають абсолютну 
більшість населення Донецької (56,8%) і Лу-
ганської (57,98%) областей. До того ж етно-
графічні дослідження, проведені на території 
цих областей упродовж останніх десяти років 
етнологами ІМФЕ, і зафіксовані вияви та ре-
алії побутової (матеріальної і духовної) куль-

тури місцевої людності, на загал засвідчують 
її етнічноукраїнські характеристики (хоча й 
водночас позначені регіональною своєрідніс-
тю, спричиненою впливом урбаністичного се-
редовища та російської етнокультури). Однак 
культурну своєрідність Донбасу не потрібно 
абсолютизувати, адже певною культурною 
специфікою, що природно, вирізняються й 
інші регіони країни, проте регіональна куль-
турна своєрідність не спростовує наявності 
в межах всієї державної території як спільної 
громадянської ідентичності, так і домінуючої 
української моделі культури, які, як переко-
нують експедиційні етнографічні студії колек-
тиву ІМФЕ, характерні й для значної частини 
населення Донбасу. 

На нашу думку, визначальними чинни-
ками певного дистанціювання й відчуження 
мешканців Сходу від населення інших регіо-
нів є (окрім уже згадуваної його інформацій-
ної ізольованості) збереження радянських 
ідеологем і стереотипів суспільної свідомості; 
ресентимент, ностальгія за радянським три-
бом життя; задавнені й неподолані за часів 
незалежності уявлення про СРСР як країну 
рівності й достатку, а про Росію – як бать-
ківщину радянської людини. Саме в цьому 
полягає причина збереження геополітичних 
орієнтацій частини місцевої людності на ото-
тожнювану з СРСР Росію. Відтак, специ-
фіка соціокультурних запитів і політичних 
пріоритетів частини сучасного активного на-
селення Донбасу лежить не стільки в площи-
ні етнічності, скільки в сфері геополітичних 
орієнтацій та прагматики, сфокусованої на 
матеріальні вигоди й соціальні гарантії.

На наш погляд, необхідні переосмислення 
й переоцінка існуючих статусів та соціально-
адаптативних і культурно-освітніх програм 
щодо різних категорій мешканців Донбасу з 
окупованих та звільнених територій, а також 
внутрішньо переміщених осіб. Адже правда 
полягає не лише в тому, що частина людності 
Донбасу, опинившись у полоні російської про-
паганди, публічно задекларувала свої проро-
сійські геополітичні орієнтації й підтримала 
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сепаратизм; а й у тому, що чинна українська 
влада на початковому етапі протистояння на 
Донбасі самоусунулась від виконання своїх 
прямих обов’язків – захисту громадян (добра 
половина з яких мала проукраїнські настрої і 
свідомість) та державної території. Фактично, 
їх віддали на поталу агресору. Тому сьогод-
ні треба не звинувачувати, а всіма силовими, 
дипломатичними, економічними й освітньо-
інформаційними засобами здійснювати де-
окупацію захоплених територій і реінтеграцію 
населення краю до складу України. Справжня 
державна політика повинна полягати у бо-
ротьбі за громадян окупованих та звільнених 
територій; слід, нарешті, на державному рівні 
розробити й забезпечити реалізацію програми 
їх облаштування й працевлаштування (у тому 
числі й через залучення до виконання зазначе-
них програм), сприяння та заохочення молоді 
зі східного регіону й Криму до вступу до укра-
їнських вишів; відвоювання й українізація ін-
формаційного простору тощо. 

Окремої державної підтримки й уваги до-
слідників та експертів потребує проблема соці-

альної і культурно-психологічної адаптації внут-
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типів переселенців від культурно-побутових по-
ведінкових моделей приймаючого середовища, 
все ж не слід їх переоцінювати та перебільшу-
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територію тієї ж Донецької області та на най-
ближчі територіально Дніпропетровщину й 
Харківщину. Відтак, загальна мовно-культурна 
ситуація місць переселення майже аналогіч-
на їх питомій, рідній. Проведені науковцями  
опитування переселенців переконують, що пер-
ші позиції в ієрархії проблем, що спричиняють 
стреси й найбільші життєві виклики, посідає не 
стільки «культурна невідповідність», скільки 
відсутність житла, роботи, матеріальних ре-
сурсів, необхідних для їхнього життя на нових 
місцях; що справжнім шоком для переселенців 
стала ситуація так званої «раптової бідності» 
(втрата домівки, майна, роботи), а також – 
розрив соціальних зв’язків. Тому державі слід 
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перейматися вирішенням передусім соціальних, 
побутово-житлових, економічних проблем вну-
трішньо переміщених осіб і створити, нарешті, 
відповідне міністерство чи хоча б державний 
комітет з їх облаштування та реінтеграції в 
український соціум.

Гадаю, що увагу присутніх привернуть та-
кож надзвичайно потужні зрушення в суспіль-
ній свідомості й кардинальна поляризація в 
українському соціумі, що відбулися впродовж 
двох останніх років. Численні людські жерт-
ви, повсякчасне усвідомлення загроз життю, 
психологічні травми, територіальні втрати й 
руйнація усталеної господарсько-економічної 
системи за умов військових дій та триваючої 
добре зорганізованої інформаційної війни про-
ти України, спричинили докорінні зміни сте-
реотипів суспільної свідомості, визначивши 
напрямки протистояння на тривалу перспек-
тиву, істотно вплинувши на систему ціннісних 
орієнтацій та існуючі практики громадянської 
і особистої ідентифікації.

Відбулося дистанціювання проросійських 
та проукраїнських ідентифікаційних стратегій 
населення окупованих територій та України в 
цілому. Хоча проросійські настрої населення 
непідконтрольних Україні земель подекуди й 
зросли під впливом тотальної антиукраїнської 
пропаганди російських ЗМІ, проте загалом 
по Україні спостерігається піднесення патрі-
отизму й державницьких настроїв. Навіть 
за умови очевидного недопрацювання влади 
в інформаційній сфері, негараздів в еконо-
міці, прорахунків у політико-дипломатичних 
діях та військових поразок, ми спостерігає-
мо згуртування суспільства, зміцнення його 
державницьких засад; зрештою, населення 
всієї країни сконсолідувалося, і справді, по-
стало спільнотою небайдужих громадян, які 
вболівають за її долю. За таких обставин 
виважена внутрішня політика держави по-
винна полягати в неухильному утвердженні 
в українському соціумі «культури миру», ідеї 
державної цілісності і громадянської єдності 
(незалежно від етнічної належності), всеза-
гальної суспільної підтримки оборонних дій 

держави на захист і відновлення територіаль-
ної цілісності України.

Як зазначається в програмі Круглого сто-
лу, в ході його роботи науковими експертами, 
громадськими та культурними діячами будуть 
проаналізовані соціально-гуманітарні наслідки 
російсько-українського військового конфлікту 
на сучасному етапі, обговорюватимуться раціо-
нальні підходи й конструктивні пропозиції щодо 
вирішення ряду соціальних та гуманітарних 
проблем, утвердження стабільності і суспільної 
злагоди, відновлення миру в Україні.

З огляду на складність процесів, які й далі 
тривають на теренах нашої землі, і які так чи 
інакше позначилися на дослідницькій темати-
ці наукових установ, постає нагальна потреба 
скорегувати наукову проблематику академіч-
них інститутів та вишів на міждисциплінар-
ному рівні, розширити спектр досліджуваних 
явищ, пов’язаних із соціогуманітарними на-
слідками військової агресії Росії проти Украї-
ни. Сьогодні в цій аудиторії зібралися науков-
ці як із академічних установ та вишів Києва, 
так і з різних міст України; зокрема, у нас 
присутні колеги з Маріуполя, Харкова, Оде-
си, Слов’янська, Сімферополя – тобто тут 
представлена найширша аудиторія фахівців-
суспільствознавців. Це дасть можливість по-
розумітися щодо оцінки подій і викликів, що 
спіткали сьогодні міста й села Сходу України 
та окупованого Криму, а також обмінятися 
думками щодо шляхів мирного врегулювання 
та реінтеграції населення окупованих терито-
рій до України. Присутність в аудиторії на-
уковців зі Сходу та Півдня України додасть 
об’єктивності нашій дискусії, адже колеги 
мають можливість не тільки спостерігати, а 
й певною мірою моніторити процеси, що там 
відбуваються, а можливо – і впливати на пе-
ребіг подій. 

Шановні колеги, ми маємо добру нагоду 
сьогодні привітати у цій аудиторії групу вче-
них, поважних гостей з Польщі – пані Аг-
нєшку Чайковську, Галину Корбич, Валенти-
ну Соболь. Привітаймо також групу колег з 
Болгарії – професора, віце-президента IOV 
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Круглий стіл

Мілу Сантову; науковців Даніеля Фокаса і 
Цветеліну Дімітрову. Очікуємо також на ко-
лег із Канади, які вже в дорозі з Борисполя 
до Інституту. До речі, завдяки фінансовій під-
тримці цих колег з Канади та зусиллям про-
фесора В. Сергійчука, в ІМФЕ опублікована 
праця, презентація якої сьогодні відбудеться 
на нашому заході. Відтак, наш Круглий стіл 
з огляду на географію його учасників, має не 
тільки суто київський формат, а й міжнарод-
ний: тут представлені вчені як цілої країни, 
так і наші найближчі колеги із зарубіжжя, 
яким ми завдячуємо тим, що у Європі ство-
рюється належне громадське та дипломатич-
не тло сприйняття подій в Україні. Зокрема, 
дипломатична підтримка і добросусідська 
політика Польщі великою мірою сприяють 
тому, що про Україну в Європі не забувають. 
Спасибі, колеги, за наукову об’єктивність і 
людську солідарність!

Шановне товариство, ви, очевидно, звер-
нули увагу, що в нашій аудиторії є чимало 
поважних учених, які не просто представля-
ють власні наукові позиції, але й цілі наукові 
інституції. І це не випадково. Як відомо, на-
уковцям-керівникам гуманітарних інститу-
тів, зокрема й тим, які сьогодні беруть без-
посередню участь у нашому Круглому столі, 
належить не остання роль у плануванні те-
матики, в її актуалізації з метою наблизити 
дослідницькі пошуки й напрацювання науко-
вих колективів до тих суспільно-політичних 
процесів і подій, що відбуваються в країні; 
розширити тематичний спектр студій соціо-
гуманітарних наслідків військового проти-
стояння. Очевидно, що за умов, які склалися, 
науковим колективам різного відомчого під-
порядкування потрібно частіше обмінюватися 
думками, знайомитися з досліджуваною проб-
лематикою, координувати планову тематику 
міждисциплінарного характеру. Тому сьо-
годні в цю аудиторію ми запросили поваж-
них учених (істориків, соціологів, політологів, 
демографів, культурологів, мовознавців, літе-
ратурознавців), а також – директорів інсти-
тутів, керівників галузевих кафедр вишів, які, 

сподіваюсь, доповнять аналітикою і конкрет-
ними фактами суспільно-політичний портрет 
сучасної України, поінформують про те, що 
зосібна кожен інститут робить для віднов-
лення миру і цілісності нашої держави. Відо-
мо ж бо, що науковці є виразниками суспіль-
них запитів і викликів; на них покладається 
виконання й певних прогностичних функцій 
щодо перспектив розвитку соціуму.

Шановні колеги! З Вашого дозволу я хо-
тіла б представити відомого фахівця з демо-
графії, віце-президента Національної академії 
наук України, академіка Сергія Івановича Пи-
рожкова і подякувати йому за присутність у 
цій аудиторії. Дозвольте надати слово Сергію 
Івановичу.

Сергій Пирожков,
віце-президент НАН України,

академік НАН України
Шановні колеги, шановні друзі! Я, як і ви, 

отримав запрошення від директора Інститу-
ту Ганни Аркадіївни взяти участь у цьому 
Круглому столі, тематика якого мене дійсно 
дуже зацікавила. Я сподівався, що це буде 
суто вузькопрофільна тематика, але коли я 
ознайомився з програмою, то зрозумів, що на 
обговорення винесена проблематика широко-
го змістового діапазону. Це не просто Кру-
глий стіл, а, зважаючи на кількість учасни-
ків, у тому числі зарубіжних гостей, я можу з 
упевненістю сказати, що це ціла міжнародна 
наукова конференція. Я хочу привітати орга-
нізаторів (а тут ціла низка інституцій Ака-
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Шановне товариство, ви, очевидно, звер ФШановне товариство, ви, очевидно, звер- Ф-
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демії наук, і Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені Максима 
Тадейовича Рильського) за організацію і 
проведення такої конференції, яка присвячена 
гуманітарним викликам і соціальним наслід-
кам військових дій на Сході України. Дійсно, 
це тема номер один для українського суспіль-
ства, для українського народу, оскільки події 
на Донбасі вплинули на перебудову і транс-
формацію всього українського суспільства. 
Я знаю, що інститути Академії наук соціо-
гуманітарного профілю активно долучилися 
до досліджень проблем у цій сфері. Тут при-
сутні відомі фахівці, у тому числі історики, 
політологи, соціологи Інституту соціології 
(от Євген Головаха), які з різних аспектів до-
сліджують феномен ситуації на Донбасі. Для 
України це тема, яка буде мати довгострокове 
значення. Я думаю, що ці події дійсно впли-
вають на людину, на суспільство, перш за все 
на свідомість, на духовність, і ми повинні з 
різних боків комплексно розглянути ці впли-
ви. Я хотів би вас поінформувати про те, що 
в Академії наук завтра на засіданні в Пре-
зидії відбудеться презентація наукової допо-
віді, яка присвячена проблемам відродження 
Донбасу; йтиметься про соціально-економіч-
ні втрати і наслідки. Доповідь підготували 
фахівці Відділення економіки нашої Акаде-
мії на чолі з Інститутом демографії і соціаль-
них досліджень Національної академії наук. 
Я хотів би ще нагадати, що для Академії наук 
ця тема має не тільки суто наукове значення 
щодо змін у суспільстві, а ще й прикладне, 
адже Академія наук готує щорічні наукові 
доповіді для урядових інстанцій. Зокрема, 
цьогорічна доповідь якраз присвячена змінам 
в українському суспільстві в контексті подій, 
що відбуваються на Донбасі. І тут, по суті, 
всі науковці академічних установ, перш за все 
секція соціогуманітарних наук, задіяні в під-
готовці цієї доповіді. Це тема, яка ще повною 
мірою не осмислена ні науковцями, ні насе-
ленням; але те, що це болюча рана для укра-
їнського народу, я думаю, не викликає ніяких 
сумнівів. Я хочу нагадати, що Україні в цій 

боротьбі проти агресії, в тому числі і окупа-
ції та анексії кримських територій з боку Ро-
сійської Федерації, висловлюють співчуття і 
солідарність майже всі цивілізовані народи 
світу – від Європи, Америки, Канади і до 
східних держав, таких як Японія, В’єтнам та 
інші країни азійсько-тихоокеанського регіо-
ну. Я сподіваюсь, що ця конференція і таке 
сузір’я її учасників – видатних постатей у га-
лузі гуманітарних наук, громадського життя 
України, – дійсно, дасть поштовх щодо по-
дальшого наукового аналізу сучасних проб-
лем Донбасу. Головне, це дати відповідь на 
питання, яке має бути стратегічне бачення 
врегулювання цього конфлікту, цієї ситуа-
ції. Вже є певні розвідки й пропозиції щодо 
шляхів вирішення проблем, але нема ще оста-
точного політичного рішення. Я думаю, що 
завдання науковців полягає в тому, щоб ми 
підготували науково виважені рекомендації 
для органів виконавчої влади щодо того, щоб 
ця трагедія якомога швидше закінчилася; 
щоб Україна могла вільно дихати і будувати 
своє майбутнє в рамках тих політичних умов, 
які обере український народ. Я ще раз хочу 
подякувати за запрошення до участі в заході 
і закликати всіх вас до активної і плідної дис-
кусії. Дякую!
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Круглий стіл

Ганна Скрипник: Спасибі, Сергію Івано-
вичу! Колеги, дозвольте подякувати в особі 
Сергія Івановича Президії НАН України за 
увагу як до обговорюваної проблематики, так 
власне і до вчених, присутніх в аудиторії. 

Шановні друзі, з приводу географії при-
сутніх тут учених, я хотіла б ще поінформувати 
про те, що серед нас є дослідники-україністи і 
з інших ще не згаданих мною країн, зокрема з 
Австрії. Йдеться, зосібна про Міхаеля Мозера, 
президента Міжнародної асоціації україністів, 
професора Віденського університету. Окрім 
усього іншого, Міхаель Мозер – вчений, який 
взяв на себе відповідальну місію репрезентації 
українства в Західній Європі. І хочу Вас за-
певнити, що робить це професор М. Мозер з 
успіхом. Дозвольте надати слово пану Мозеру.

Міхаель Мозер,
президент Міжнародної асоціації  

україністів (МАУ),
професор Віденського університету

Дякую! Я не образився, коли пані голо-
вуюча не назвала Австрію серед представле-
них тут інших зарубіжних країн, оскільки в 
Україні всі знають, що я як президент МАУ 
з Австрії представляю всіх україністів світу. 
Так що це така специфічна ситуація. Я до не-
давнього часу не був переконаний, що зможу 
бути на цьому Круглому столі, тому я не готу-
вав спеціальних вітальних слів. Проте я хочу 
вам коротко розказати, як ми на Заході, і як я 
особисто ставлюся до останніх подій в Україні; 
що ми робили і що будемо робити у зв’язку із 

ними. Як уже було згадано, я працюю пере-
дусім у Відні, відтак – я відчував певну від-
повідальність за те, як сприймають Україну 
і події останніх двох років у німецькомовно-
му світі. Як на мене, принаймні, починаючи 
з січня 2014-го року, жоден учений-україніст 
чи україністка не могли просто продовжувати 
працю як доти. Я сам мовознавець і, як мово-
знавець, маю специфічний підхід до цих справ. 
Як усі ви знаєте, ця війна була обґрунтована 
на брехливих аргументах, що стосувалися 
саме мовних аспектів. На Заході, на превели-
кий жаль, тоді ще, на початку 2014-го року, 
аж до кримських подій і надалі, люди просто 
нічого не знали про те, що насправді відбува-
ється в Україні, нічого не знали про справжню 
ситуацію. Нам тоді треба було працювати 
більше поза суто науковою сферою, більше 
поширювати правдиву інформацію. Те ж було 
і у сферах ЗМІ, в яких домінували проросій-
ські інтерпретації подій. Тобто ми тоді про-
сто стривожилися, коли зрозуміли, збагнули, 
що Захід у цій дуже критичній ситуації ро-
сійського військового вторгнення, дивився на 
Україну тільки через Москву, очима Росії. Це 
була вкрай небезпечна ситуація. Ми всі, що 
любимо Україну (і в Україні, і поза Україною) 
були просто в шоці від військової агресії Ро-
сії проти України; повторююся, ми просто не 
могли звично продовжувати нашу традиційну 
суто наукову працю. Тому я дуже радий, що 
не тільки я, але й інші фахівці, що займають-
ся україністикою, тоді у різні способи, в тому 
числі й через наукові публікації, зверталися до 
ЗМІ, до мешканців західного світу, щоб про-
сто боротися проти такої брехні. Це було дуже 
важливо, і хоча я не можу сказати наскільки 
ми насправді інформаційно змінили ситуацію, 
але, на щастя, як ми знаємо, ситуація вже тро-
хи змінилася на краще, Захід став мудрішим; 
нарешті Захід запровадив санкції проти Росії. 
Це були дуже важливі кроки, що було зробле-
но влітку минулого року, і, на щастя, ця спра-
ва триває. Я переконаний, що найгірше вже в 
минулому, вже пройшло, хоча ми з вами зна-
ємо, що, на превеликий жаль, справжній мир 
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ще не настав. Проте нині я відчуваю, що вже 
час повернутися до наукової праці у власному 
розумінні слова, уже настав цей час. Тепер ми 
будемо працювати цілком інакше, ніж до 
останніх подій, ніж до Майдану, ніж до війни, 
оскільки всі ці події нас дуже змінили. Я, ша-
новні пані і панове, дуже радий, що я, окрім ба-
гатьох знайомих і милих мені облич на цьому 
Круглому столі бачу і незнайомі гідні обличчя, 
що також додають довіри до такого чудового 
тексту, що я його прочитав у програмових до-
кументах цього Круглого столу. Я просто дуже 
радий, що вже є такий змістовний прес-реліз, 
я готовий підписатися відразу під всіма його 
положеннями. Війна все ще не пройшла, час 
обговорювати ці події все ще не минув. Ми всі 
сподіваємося, що невдовзі будемо говорити у 
минулому часі про цю війну. Насправді у ми-
нулому часі! Хай буде мир в Україні і хай ми 
всі будемо мудріші через усе те, що відбулося і 
що пережили! Дуже дякую за увагу!

Ганна Скрипник: Спасибі, пане Мозер! 
Колеги, ще раз хочу закцентувати, що саме 
завдяки гуманістичній і об’єктивній позиції, 
дуже демократичній і принциповій позиції 
пана Міхаеля Мозера, про Україну у Європі 
більше знають, знають правду. Його ініціа-
тивами відбуваються подібні круглі столи, а 
також конференції у Відні і в столицях інших 
країн Європи, що додає нам упевненості в 
тому, що ми не одні у нашій боротьбі. Дякуємо 
вам, пане Міхаелю!

Шановне товариство, нам слід домовитися 
щодо регламенту. Оскільки в аудиторії зібра-
лося чимало поважних вчених, то щоб встигли 
всі виступити, пропоную, якщо не заперечує-
те, для доповіді передбачити сім хвилин, а для 
виступу – п’ять. Згода, колеги? Отже прошу 
дотримуватися цього регламенту. 

Дозвольте надати слово пану Головасі – 
відомому вітчизняному соціологу, професору, 
заступнику директора Інституту соціології 
НАН України, який, сподіваюсь, на підставі 
соціологічних даних схарактеризує соціальні й 
геополітичні реалії сучасної України.

Євген Головаха,
доктор філософських наук, професор,

заступник директора Інституту соціології 
НАН України

Дякую! Шановні колеги, починаючи таку 
конкретну розмову щодо теми, пов’язаної з 
Донбасом і Кримом, я хочу кілька загальних 
речей сказати. Як я бачу ситуацію сьогодні і у 
перспективі розвитку подій та відповідних на-
слідків? Власне, нам треба осмислити все те, що 
з нами сталося, і що буде. Розумієте, як на мене, 
як на соціолога, який все ж вивчає як Україну, 
так і Україну на тлі інших держав, головне – це 
дуже драматична зміна соціального простору і 
соціально-психологічної атмосфери, пов’язаної 
саме з тим, що сталося з Кримом, що зараз ді-
ється на Донбасі. Це має багато наслідків не 
тільки для України, не тільки для Донбасу, а 
взагалі для всього світу. Оце перше, що маємо 
усвідомити. Скажімо, я згоден з паном Мозе-
ром, що світовий простір змінився принципово 
за цих півтора року і дійсно змінилося уявлення 
про вплив цієї війна, яка реально змінює прин-
ципові геополітичні відносини у всьому світі, 
вона змінює європейську систему відносин, 
вона змінює пострадянську систему відносин, 
вона змінює принципово український простір. 
Нарешті, найбільш драматична, найбільш тра-
гічна ситуація, пов’язана саме безпосередньо 
з Донбасом. Оці всі п’ять вимірів соціального 
простору ми маємо усвідомити, щоб зрозуміти, 
що наше місце у світі зовсім інше сьогодні, ніж 
те, що було там два роки тому, а тому і відпо-
відальність покладається на нас велика.
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Круглий стіл

Я завжди доводив, що нам мало і погано до-
помагає світ, але ще минулого літа були введені 
санкції щодо Росії з боку європейських країн 
і Сполучених Штатів. Проте тільки через рік 
Україна реально почала теж вводити аналогіч-
ні санкції. Ми досі не усвідомили свого місця в 
цьому процесі. Те ж саме щодо місця України 
у пострадянському просторі. Ми ще не усві-
домили свого справжнього місця у цьому про-
сторі, не усвідомили, що багато в чому саме на 
Україну дивиться весь пострадянський простір 
з тим, щоб реагувати на успіх чи невдачу на-
ших реформ. Від нас залежить, як буде розви-
ватись Україна а зрештою й весь світ. Україн-
ський простір змінився геополітично, тобто ми 
вже інша країна, а ми досі цього не усвідомили, 
передусім цього не усвідомила досі влада, яка 
лише декларує здійснення певних проектів. 
Ми проводимо дослідження, як принципово 
змінилася геополітична орієнтація України – 
з переважно проросійської на переважно про-
західну. Є дві складові цих змін: по-перше, це 
зміна настроїв і зміна пріоритетів в Україні; а 
по-друге, це втрата тих територій, які головно 
були орієнтовані на проросійський вектор. Чому 
ми і влада маємо зрозуміти сутність цих змін? 
Тому що в новій Україні є нові власні проблеми, 
одна з яких – проблема демократії. Адже є вже 
багато претензій до суспільства і влади від ба-
гатьох політичних сил, які взагалі виключають 
будь-яку опозиційну думку. І це може бути най-
страшнішим. Як можна висловлювати ті чи інші 
думки, які суперечать, скажімо, домінантній, за 
умови радикалізації суспільних настроїв? Якщо 
ми будемо нехтувати принципами демократії, то 
ми станемо тією ж Росією, від якої ми хочемо 
відійти. Тобто це велика проблема для України. 
Консолідація країни – це добре, але її консолі-
дація може принципово закінчитися її автокра-
тією чи взагалі тоталітаризацією громадськості. 

Інша дуже важлива проблема – це зміна 
соціально-психологічної атмосфери в суспіль-
стві. Переходячи уже ближче до теми цього 
Круглого столу, я порівнюю нинішню ситуацію 
з тією, яка була після Чорнобиля. Мені дове-
лось бути безпосередньо після цієї катастрофи 

у Чорнобилі, і працювати з першими ліквіда-
торами, і працювати з переселенцями і з усіма 
людьми, які постраждали. Це теж були міль-
йони людей. І я вам скажу таку річ. Ми тоді 
боялися дуже, що радіація буде погано впли-
вати на людей, і тому, ви знаєте, була програма 
переселення. Ця програма призвела до того, 
що сотні тисяч людей було переселено. Але 
ви знаєте, хто більше постраждав фізично, 
психологічно? Не ті, хто отримував достатньо 
великі, але не критичні для людського орга-
нізму дози. Більше постраждали переселені у, 
здавалося б, чисті регіони. І захворюваність, і 
смертність, і психологічний стан тут виявилися 
набагато гіршими, ніж для тих, хто залишався 
у регіонах, уражених радіацією. І ось зараз ми 
маємо ту ж саму проблему. Перший шок пере-
селенців, як і в чорнобильців – це події, коли 
люди гинули; інший шок – це переселення. 
Іще один шок – це шок адаптації до нових не-
звичних умов. До речі, йдеться про культурну 
невідповідність. Відомо, що люди, переселені 
з Чорнобиля, страждали від того, що, оцього 
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оригінального Полісся, де вони звикли жити, 
у нових місцях не було, була культурна невід-
повідність. Тому наше завдання, якщо ми хо-
чемо, щоб ці півтора мільйони людей отримали 
реальну допомогу, – зрозуміти їх культурну 
специфіку. Якщо ми будемо нав’язувати тільки 
свою власну культуру, яка побутує в наших ре-
гіонах, то ми спричинимо багато стресів і шоків. 
Я, до речі, не досить оптимістично дивлюся на 
ситуацію закінчення війни, бо я розумію, що 
для Росії закінчення війни може закінчитися 
дуже погано для неї, бо саме антиукраїнізм є 
зараз консолідуючим чинником у Росії. Я це 
вивчав: спілкуюся і з російськими соціологами, 
тому прийшов до такого висновку. Це страш-
но, і ми маємо це враховувати. А головне – це 
все ми маємо пояснити владі, бо я так розумію, 
що багато того, що вона мала б засвоїти за ці 
півтора року, ще не засвоїла. Багато з того, що  
робиться, робиться за принципом fifty-fifty 
(або спроба та помилка), а має бути раціональ-
на й переконлива стратегія вирішення всіх цих 
викликів і запитів. Коли було створено Мініс-
терство інформації (замість Комітету з прав 
біженців і постраждалих від військових дій), 
ото й було ознакою абсолютного нерозуміння 
владою того, що треба робити у суспільстві. 
Я думаю, що головне завдання людей, які 
займаються суспільними і гуманітарними на-
уками, це саме спокійне роз’яснення того, що 
сталося і що може статися у зв’язку з цими, 
дійсно, ще не достатньо усвідомленими усіма 
нами подіями.

Ганна Скрипник: Дякую, пане Євгене! 
Шановне товариство, заслухаємо ще од-

ного представника соціологічної науки, а по 
тому – надамо слово нашим поважним гос-
тям, які приїхали зі східних теренів і є без-
посередніми очевидцями тяжких наслідків 
війни на Сході. Запрошую до виступу докто-
ра історичних наук, члена-кореспондента На-
ціональної академії наук України, директора 
Інституту соціології, психології та соціальних 
комунікацій університету імені Драгоманова 
Володимира Євтуха. 

Володимир Євтух,
доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України,

директор Інституту соціології, психології 
та соціальних комунікацій 

НПУ імені М. П. Драгоманова,
заслужений діяч науки і техніки України

Щиро дякую організаторам цього поваж-
ного заходу за можливість висловити кілька 
думок з приводу того, що ми сьогодні будемо 
обговорювати. Підтверджую, що тема досить 
актуальна. Мені здається, що уже в окрес-
леній проблематиці дуже чітко прописано всі 
аспекти пропонованої на обговорення теми. 
Я хочу ось що сказати. Ми можемо констату-
вати, що всі, хто тут зібрався, вочевидь одно-
думці. Тому закликаю всіх більше висловлю-
ватись щодо того, що ми можемо зробити для 
врегулювання ситуації. Найперше, правиль-
но пан Мозер говорив, правильно говорила 
академік Скрипник і академік Пирожков, що 
ми можемо розробляти моделі мирного врегу-
лювання ситуації на основі тих знань, які ми 
маємо з досвіду інших країн світу. Але це не 
на рівні військових стратегій, а лише на рівні 
людських стосунків, взаємодії культур тощо. 
Мені здається, тут у нас є два аспекти: внут-
рішній і зовнішній, зреалізувати які можна, 
залучивши до цієї роботи багатьох людей, 
узагальнивши той доробок, який кожен із нас 
має. Мені здається, що повинен бути такий, 
знаєте, моніторинговий центр, який би за-
раз все оце підсумував, скалькулював, що в 
нас є у доробку, і на цій базі випрацював би 
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Круглий стіл

стратегію, саме стратегію, бо щодо тактики, 
то ми запізнилися. Виробити стратегію ми 
можемо, для упередження подібних ситуа-
цій, бо, не дай Бог, ще в якихось місцях від-
будуться якщо не такі події, то турбулентні. 
Очевидно, саме на стратегію попередження 
збройного протистояння та відповідних на-
слідків ми повинні зараз попрацювати. Що я 
маю на увазі? От, наприклад, щодо питання 
про шляхи подолання політичних та соціаль-
них травм. Я колись вивчав досвід колишніх 
югославських республік; там все це так доб-
ре розписано і опрацьовано, що зараз легко 
накладається саме на нашу ситуацію. Це 
психологічне і медичне лікування цих травм; 
дуже гарно розроблені соціальні модулі. Цей 
досвід передусім слід спроектувати на дітей, 
знаючи, що їм тут жити, зберігати культуру 
і на перспективу. Я думаю, що ми повин-
ні звернути на це увагу і разом, можливо, 
із словенцями і хорватами попрацювати, бо 
в них найбільші успіхи в розробці цієї проб-
леми були. Щодо такого аспекту нашої дис-
кусії як «Сучасні ідентифікаційні практики: 
історичний та ситуативний вимір» – я от 

думаю, що це добре, що ми фіксуємо і зна-
ємо про ці ідентифікації, але ми можемо за-
пропонувати і дещо на перспективу. Тут нам 
варто дивитися, чи наша пропозиція впаде 
на певний ґрунт, на той ґрунт, де вона буде 
сприйнята і де матиме ефект. Я починав писа-
ти роботу на цю тематику. Зараз мене запро-
сили на 21-й Міжнародний конгрес асоціації 
по вивченню національностей і етнічностей у 
Сполучених Штатах Америки, буду робити 
доповідь «Етнополітична ситуація: теорія і 
практика». Я свого часу починав студіювання 
етнополітичної ситуації з Донбасу, з Луган-
щини. Етнополітична ситуація – це переду-
сім реакції населення, етнічно забарвлені ре-
акції населення, тобто етнічних меншин, на ті 
чи інші події, які проходять у нас в країні або 
в світі. Ви знаєте, фіксуючи певну кількість 
україномовних, чи, наприклад, грекомовних 
організацій, ми практично не фіксували їх 
активних дій на підтримання, скажімо, своєї 
ідеї або на підтримання українськості. Про-
те от зараз ми маємо таку ситуацію, яка ви-
магає врахування цих орієнтацій. Звичайно, 
ми не можемо звинуватити людей у тому, що 
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вони не виступають проти російського режи-
му і на підтримку української влади. Ми не 
можемо цього робити, бо ситуація складна, 
пов’язана із прямими загрозами репресій. 
Але подумайте, як би все склалося інакше, 
якби вони за певних умов зірвали це росій-
ське вторгнення, виступивши проти окупації. 

Ми пропонуємо на майбутнє все це враху-
вати, хоча це і доволі складно; зокрема, про-
понуємо, на мій погляд, дуже цікавий проект 
виховання патріотизму до України – «Вихо-
вання юного патріота». Вже підготували від-
повідні матеріали про виховання дітей. Якщо, 
скажімо, Постанова Міністерства освіти в 
основному звужує виховання патріотизму 
до воєнно-патріотичного, то у нас питання 
стоїть ширше: виховувати патріота потріб-
но починаючи від землі, від локації. Оцей 
курс виховання юного патріота, починаючи 
від сім’ї, повинен поступально іти далі, про-
довжуючись протягом років. Мені здається, 
таким чином ми б виховали дуже міцне по-
няття патріотизму, сформували б у молоді 
потребу захищати Україну. Або, скажімо, ма-
ємо такий зовнішній аспект, пов’язаний з де-
портацією українців з їхніх етнічних земель. 
В минулу суботу була презентація книжки, 
яку робив Юрій Макаров; йшлося, зокрема, 
про депортацію з Холмщини, ну і з інших 
українських земель, що зараз знаходяться у 
складі Польщі. І, ви знаєте, на презентації 
виникла така думка: зібрати по діаспорі те, 
що вона зберігає в культурі своїй як пам’ять 
своєї Батьківщини. Я думаю, на цей проект 
можна буде рівнятися. Плануємо подібну 
тематику порушити і в доповіді, яка буде ро-
битися мною в Манілі. Дуже важливо брати 
участь у міжнародних конференціях, таких 
от, скажімо, як буде форум в Манілі. Те, про 
що якраз Ганна Аркадіївна говорила – про 
культуру, культурні права. Наша група між-
народників (Cultural Studies), куди входить 
дванадцять дослідників, буде намагатися в 
Манілі представити наше загальне бачення 
збереження культурних прав народів. Мені 
доручили зробити таку панельну доповідь в 

Манілі, я постараюсь об’єктивно представити 
Україну. Кожен на своєму місці, де б міг, там 
треба працювати. Дякую!

Ганна Скрипник: Дякую, пане Володимире! 
Шановні колеги, дозвольте надати слово 

доктору історичних наук, професору кафедри 
міжнародних відносин та зовнішньої політи-
ки Маріупольського державного універси-
тету Ірині Семенівні Пономарьовій, яка, яка 
кажуть, від першої особи поінформує нас про 
події на Сході!

Ірина Пономарьова,
доктор історичних наук, 

професор кафедри міжнародних відносин 
та зовнішньої політики Маріупольського 

державного університету
Добрый день, уважаемые коллеги! Очень 

рада присутствовать здесь. Огромная бла-
годарность, Анна Аркадьевна, Вам, потому 
что впервые убедилась, что есть организация 
в Украине, которая заинтересовалась тем, что 
же происходит в Мариуполе, какова там иден-
тичность, какие происходят там трансформа-
ции. Мы со страхом и риском, порой попадая 
в не очень приятные ситуации, проводили ан-
кетирование среди жителей. В результате за 
два года, в течение которых мы проводили ан-
кетирование, нами подготовлены материалы, 
а также статья для этнологического журна-
ла вашего института. Сейчас я приготовила 
специально краткую презентацию видео- и 
фотоматериалов для того, чтобы познако-
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мить с тем, что на самом деле происходило в 
Мариуполе и какие нас ждут теперь события. 
Когда я уезжала, было затишье, десять дней 
не было взрывов. Вы знаете, очень страшно 
в течение года каждый день просыпаться от 
взрывов, причем не знаешь, где, когда и что 
будет разрушено. Как жить, как работать, 
как вести детей в садик, как читать лекции, 
как помогать нуждающимся. То есть – вот 
это состояние постоянной тревоги, навер-
ное, неописуемо. Поэтому я вам предлагаю 
очень краткую такую видеопрезентацию. Вот 
верхние фотографии – Мариуполь украин-
ский, и нижние фотографии, когда начались 
постоянные обстрелы. Вот Гимн, написанный 
греком-ромом, Валерием Георгом, на украин-
ском языке:

Чудова країна Вкраїна,
Де є наша доля і воля.
Крушили тебе, Україно,
Ти відновлялася знову,
Ти маєш і гідність, і силу,
Людей, що до часу терплячі.
Не треба нам іншої вдачі,
Ніж ти, наша матінка мила.
Здолаєм і біль, і руїну
На нашім шляху предковічнім.
Єдина, соборна і вічна,
Живи у віках, Україно!
Живи у віках, Україно,
Єдина, соборна і вічна!

Казалось бы, если у тебя под домом по-
ставили «Град», и ты знаешь, что когда будет 
обстрел, то от твоего дома ничего не останет-
ся – как писать такие стихи! Это совершен-
но разные вещи, понимаете? И когда сейчас 
очень часто обвиняют местных жителей, что 
население не достаточно патриотично себя 
проявляет, то я вам хочу сказать, что даже в 
Донецке, даже в Мариуполе имеется большой 
процент населения, который принимает очень 
активное участие в поддержке Украины. 
И то, что год назад наши восемнадцатилет-
ние солдаты, которые в спортивных штанах 
бедные стояли на блок постах, не зная, что 

делать – то выжили они потому, что мы их 
поддерживали и кормили – оладики пекли. 
Понимаете, в чем дело? Мы не боялись про-
являть солидарность с ними. 

Сейчас мы посмотрим видеокадры: вот 
Мариуполь празднует День города. Люди 
вышли в вышиванках на улицы. Еще два года 
назад, когда я приходила на лекцию к студен-
там в вышиванке, они говорили: «Вы что, с те-
атрального кружка к нам пришли, или что?». 
То есть совершенно не понимали, почему я в 
вышиванке пришла, а сейчас это понятно, это 
манифестация поддержки Украины. Вы зна-
ете, возле Мариуполя сосредоточено такое 
количество оружия (и с той, и с той стороны), 
что мир висит на волосинке, то есть в мгнове-
ние ока от города может ничего не остаться. 
Мариуполь находится буквально в получасе 
от тех позиций, где сосредоточено вооруже-
ние, поэтому через полчаса при желании Ма-
риуполь может оказаться неизвестно в какой 
ситуации. А с чего все начиналось? Мы на-
чали проводить наши полевые исследования 
с осени 2013-го года, когда начинался Май-
дан. Я хочу привести основные результаты 
нашего опроса: как оценивали Майдан в 
Мариуполе. Респонденты – студенты: 56 % 
поддерживают Майдан. Почему? Потому 
что озвучено решение Правительства о при-
остановке подготовки соглашения по всту-
плению в ассоциацию Украина-ЕС, потому 
что коррупция, потому что социальная не-
справедливость. Вот ранжировка ответов: 
полностью поддерживаю – 56 %; категори-
чески осуждаю – 27 %; «всё равно ничего не 
изменится» – 10 %. Это студенты. Мы про-
водили опрос среди различных возрастных 
категорий: давайте посмотрим возрастную 
категорию «51+». Это та категория людей, 
которая своей Родиной называет не Украину, 
а Советский Союз. То есть, население после 
50 лет: около 70 % на вопрос: «Ваша Роди-
на?» – отвечает «Советский Союз». Так вот 
63 % этого населения категорически осужда-
ли Майдан; 28 % – вообще не верили в луч-
шие изменения; и только 9 % поддерживали. 
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В то время, когда происходили события на 
Майдане, в Мариуполе тогда тоже начались 
вот такие волнения и протесты. Молодежь 
понимала, что мы должны продвигаться и 
развиваться. Люди же более зрелого возрас-
та, которые выросли в СССР и привыкли к 
стабильности (у нас два металлургических 
предприятия и люди привыкли, что за них 
всё решают), говорили: «Подождите, что это 
за хаос, это ни к чему не приведёт, это будет 
разрушение Украины». В дальнейшем итоге 
это и произошло. Я хочу Вас познакомить 
с ответами респондентов среднего возрас-
та, которые считали, что Евромайдан был 
иностранным проектом. Это тогда ещё – в 
ноябре 13-го года, они со стороны наблюда-
ли и заявляли, что Евромайдан – это или 
Соединённые Штаты, или Россия. То есть, 
люди только так были ориентированы. Они 
считали, что украинцы не в состоянии влиять 
на политические процессы. Что касается Ма-
риуполя, который был основан в 1870-м году 
греками-переселенцами, то это единственный 
город в мире, который назван в честь Божьей 
Матери, Матери Марии. Когда у нас в Ма-
риуполе начались обстрелы, то в один день 
над городом из облаков образовался и по-
явился крест. Все горожане восприняли это 
как какую-то божью защиту.

Конечно, в события на Востоке втянуто 
и греческое население, часть греков оказа-
лись сейчас в составе ДНР, из-за чего очень 
страдают. Ряд населённых пунктов (Гра-
нитное, Чермалык, Корань) практически 
разрушены. Федерация греческих обществ 
пытается помочь решить эти проблемы, Гре-
ция пытается присылать какую-то помощь, 
брать на лечение раненых детей. В Мариу-
поле, по последней переписи, живут предста-
вители более ста тридцати этносов, поэтому, 
наверное, полиэтничность состава населения 
города, сказывается и на мировосприятии. 
Мариуполь – город-порт, промышленный 
гигант; 10 % валютных поступлений в укра-
инский бюджет давал именно Мариуполь. 
Как начинались эти трагические события в 

нашем городе? Первого марта в Мариуполь 
прибыло шесть автобусов людей с россий-
скими флагами. Я всю жизнь прожила в Ма-
риуполе и многих людей знаю в лицо. Ког-
да собирается большое количество людей, 
то среди них я обязательно вижу знакомые 
лица, а тут приехали какие-то чужие люди, 
я ни одного человека не узнала. Интересу-
юсь: «Это кто приехал; что за люди, отку-
да?» Отвечают: «А мы – мариупольцы». – 
«Какие вы мариупольцы, откуда вы такие? 
Вас тут никто не знает». Эти приезжие люди 
начали постоянно, каждый день выходить на 
улицы с русскими флагами и лозунгами от 
России, призывать местных присоединить-
ся к ним. Постепенно та категория местных 
людей, которые считали себя гражданами 
СССР, начинали к ним присоединяться: по-
тому что им обещали, что, присоединившись 
к Росси, они получат повышенные пенсии и 
зарплаты. Знаете, получается, что тут боль-
ше экономический какой-то патриотизм. 
И вот – с 13 апреля в городе установлена 
власть ДНР. Начались погромы. Двадцать 
тысяч жителей выехало из города за это вре-
мя, бизнес практически ушел. Я помню, как 
генеральный консул Греции не мог найти себе 
безопасного места, поскольку на консульство 
было совершено нападение. Он говорил: 
«Я никогда не мог подумать, что такое мо-
жет произойти». Он перешел в помещение  
Федерации греческих обществ. Танки в цент-
ре города, разгул, расстрел горуправления. 
И вот – в это время 11 мая проходит рефе-
рендум. Вы скажете: а где же патриотизм, а 
где же протесты против этого? Хочу подчерк-
нуть, что люди, которые были настроены на 
поддержку России и ДНР, они были очень 
агрессивными, применяли насилие, просто – 
битой по голове инакомыслящих и всё. Вот 
если вы идёте с национальной украинской 
ленточкой-символикой – без головы запро-
сто можете остаться. Что в этой ситуации 
делать? Естественно, каждый горожанин 
думает: «Подождите, что ж теперь делать 
в этой ситуации? Почему никто не помога-
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ет, украинское государство самоустрани-
лось, бездействует и молчит, не стремится 
почему-то разрешить эту ситуацию? Реаль-
но выходит, что сама украинская власть до-
пускает такие «референдумы», может, она в 
них заинтересована? В четырёх местах горо-
да Мариуполя проходил «референдум». По-
сле того, как «референдум» прошел, и в го-
роде установлена была власть ДНР, местные 
люди вместе с полком бойцов, который 
прибыл в Мариуполь, заняли активную по-
зицию. ДНР как псевдореспублика была 
ликвидирована. Большинство тех, кто при-
нимал участие в организации выборов и под-
держивал ДНР, вынуждены были выехать 
за пределы Украины, в Российскую Феде-
рацию. Некоторые из сторонников ДНР 
выехали на Западную Украину, и благопо-
лучно там живут и теперь. Летом прошлого 
года все памятники Ленину были убраны. 
Но это сейчас не главное, никто на это не об-
ращает внимания, поскольку 26 августа про-
шлого года начался каждодневный обстрел 
Мариуполя. Каждый день, в разных мес-
тах, причем, знаете: идешь и земля волнами 
идёт, и не знаешь, где выстрелит и какой дом 
разрушит; не знаешь, к кому бежать и что 

делать. А надо просто идти на работу, надо 
просто чем-то заниматься и как-то жить. 

Давайте мы посмотрим дальше слайды. 
Сартана. Почему обстреливается Сартана 
бесконечно? Потому, что возле населённых 
пунктов ВСУ устанавливают «Грады». Ес-
тественно, когда делаются обстрелы украин-
ских войск, обстреливаются все населённые 
пункты. И местные люди, естественно, 
просят: «Отойдите, пожалуйста, от горо-
да, расположитесь где-то в другом месте». 
Но, к сожалению, действуют законы войны 
и получается такая ситуация: на войне как 
на войне. Так произошел обстрел Мариупо-
ля 24 числа: за 20 секунд 29 девятиэтажек 
были разрушены. Полностью уничтожен 
населенный пункт Широкино. Происходит 
сейчас укрепление Мариуполя, устанавлива-
ются блокпосты. 

Вот посмотрите эти кадры; очень трога-
тельно: они демонстрируют, что в Сартане, 
где было множество обстрелов, этнические 
греки поддерживают Украину. Представи-
тели этнических меньшинств сейчас, мне ка-
жется, настолько положительно настроены на 
Украину, что мы сейчас должны поддержи-
вать их усилия. Вот видите кадры: «празд-
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ник в Сартане»; все греки у нас в украинских 
вышиванках. 

Что я бы хотела предложить нашему до-
стойному собранию? Коллеги, вы знаете, к 
сожалению, нет ни одного государственного 
научного проекта, который бы изучал положе-
ние дел в этом регионе. Серьёзных проектов. 
По крайней мере, я не сталкивалась. Может, 
кто-то, где-то, как-то приезжал на день-два. 
Но для того, чтобы разрешить проблемы и 
справиться с ситуацией – первое, что нам 
нужно, это глубокое изучение и исследование 
тенденций изменения идентичности разных 
возрастных категорий населения: молодо-
го, среднего и людей пенсионного возраста, 
которые так или иначе влияют на происхо-
дящие процессы. И, конечно же, языковый 
аспект. К вашему сведению: далеко не всег-
да украиноязычные граждане положительно 
настроены на Украину. Наши исследования 
показали, что 70 % украиноязычных препода-
вателей поддерживали ДНР. Я вам хочу ска-
зать, что очень многие представители русского 
этноса выступали и выступают очень активно 
за Украину. Поэтому этническая принадлеж-
ность «украинец» – не показатель проукраин-
ских ориентаций. Этничность в Мариуполе – 
абсолютно не маркер лояльности к Украине. 

Ганна Скрипник: Дякую Вам, пані Ірино, 
за такі правдиві інформативні й емоційні по-
відомлення та відео. Я попрошу, щоб всі сю-
жетні нюанси доповіді, які Ви ще не встигли 
озвучити, Ви подали у письмовому вигляді, і 
ми обов’язково їх опублікуємо. 

Шановні колеги, з вашого дозволу я б хоті-
ла надати слово ще одному представнику Схо-
ду, члену-кореспонденту Національної акаде-
мії наук Загнітку Анатолію, який як колишній 
декан і професор філологічного факультету 
Донецького університету був безпосереднім 
свідком всіх трагічних подій. Сьогодні він пе-
ребуває у Києві, працюючи у Мовно-інфор-
маційному центрі, проте з Донецьком зв’язки 
підтримує, бо залишив там чимало членів ро-
дини і друзів.

Анатолій Загнітко,
доктор філологічних наук, професор,

член-кореспондент НАН України,
Український мовно-інформаційний фонд

Шановні колеги, я дякую за можливість 
висловитися і, безперечно, після такого емо-
ційного виступу пані Пономарьової мені не 
треба розповідати про ту ситуацію, яка від-
бувається вже за перетином пропускних 
пунктів, у самому Донецьку. Я зупинюся 
суто на тих проблемах, які є, як на мене, дуже 
актуальними і дуже знаковими. Надзвичайно 
влучно сказав Сергій Іванович Пирожков про 
те, що ми ще далекі від філософського, гли-
бокого наукового осмислення тієї проблеми, 
яка так зактивізувала великі потоки людей 
всередині держави. Це було, очевидно, за-
програмовано нашими сусідами десятиліття-
ми до нинішніх подій. Принаймні для мене та 
ситуація, що зараз відбувається, не є якоюсь 
абсолютно несподіваною. Мовна агресія, або 
мовна війна (без якої жодна війна не відбу-
вається), формувалася ще в дев’яності ХХ-го 
і десяті роки ХХІ-го століть. На Донеччині 
це відбувалося планомірно, і ви знаєте всі 
ці нюанси і всі ці етапи. На сьогодні про-
російські бойовики актуалізували знищення 
будь-якої української національної чи дер-
жавної пам’яті на території так званої ДНР. 
Приклад? Будь ласка. Бюст Василя Стуса на 
першому корпусі Донецького національного 
університету. Його знято владою ДНР вно-
чі, щоб населення не бачило. Щодо симпатій 
населення Донецька, то красномовний факт: 
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двічі біля цього місця, де був бюст В. Стусу, 
з’являлися букети квітів. Звичайно, в Києві 
це не диковина і не показово, а для Доне-
цька – це показово. Гасла «Слава Стусу» на 
трьох будинках біля цього ж корпусу – це 
теж є показово, бо це є не гра, бо під реальну 
загрозу хтось ставив своє життя. Тобто мож-
на сказати, що є частина населення, яка свято 
береже цю українську пам’ять. 

Другий аспект – це клони вищих навчаль-
них закладів, які залишилися на території 
ДНР. Що це? Вони функціонують, вони го-
тують кадри. Це – Донецький національний 
університет, Донецький національний техніч-
ний університет, Донецький медичний уні-
верситет, Донецький національний універси-
тет економіки і торгівлі, Донбаська академія 
архітектури і будівництва. Як з ними бути? 
Там наші колишні колеги працюють, вони да-
ють сюди в Україну публікації. Яким чином 
з ними повестись: чи це може має бути опуб-
лікований список тих, хто там залишився? 
Але ж там залишилися люди з різних причин. 

Я тепер спілкуюся з окремими колегами, які 
залишилися там. Є в багатьох із них моти-
вація, чому вони залишилися. Це те, що слід 
враховувати, це вимагає осмислення. Третій 
нюанс – це боротьба за розум, за свідомість 
наших співвітчизників, які залишилися на 
Донеччині, Луганщині. Люди є дуже зазом-
бованими інформацією з російських ЗМІ. 
Водночас, багато з них хочуть сюди виходу, 
виїзду в Україну. Як це можна зробити? По-
трібно боротися за розум не тільки старшого, 
а й молодого покоління. Зверніть увагу на 
останню постанову Міністерства освіти так 
званої ДНР: проведення Всереспублікан-
ського конкурсу на кращий твір про ополчен-
ця, про подвиг ополченця, про те, як він вби-
вав «нациків і фашистів». Це йде затуманення 
й зомбування, тобто заповнення лакуни націо-
нальної пам’яті молоді й людності Донбасу в 
цілому. Чи є вихід? Гадаю, що вихід є. Ми 
спробували експериментально вийти через 
один із сайтів на окремих батьків. Протягом 
десяти діб ми зібрали близько п’яти тисяч від-
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гуків. І сьогодні ми спробуємо створити з од-
нією кампанією такий сайт, через який можна 
було б, так би мовити, долучити школярів з 
окупованих територій до українських освітніх 
програм, бо в цих дітей немає шкільних укра-
їнських підручників. Багато батьків хоче, щоб 
ці діти закінчили українські школи. Який це 
відсоток? Я можу сказати на прикладі. В од-
ній з макіївських шкіл ми провели підпільне 
анкетування, опитування із випускних класів, 
де навчається всього 65 учнів, 40 з них за-
явили, що хочуть закінчити українські школи. 
Зрозуміло, що вони себе ідентифікують укра-
їнськими громадянами, але вони не можуть 
виїхати в Україну в силу певних об’єктивних 
причин: відсутність житла, коштів на про-
живання тощо. Тобто є проблема, і її треба 
вирішувати. Четвертий нюанс – це інформа-
ційний простір. Я говорив про це на попере-
дньому нашому зібранні в цій аудиторії і за-
раз знову повертаюсь до нього. Це проблема 
з проблем. Бо на сьогодні все те, що україн-
ськодержавне, українськонаціональне – воно 
розтоптано, воно вилучено з інформаційного 
простору території так званої ДНР повністю. 
В школі є українська література, українська 
мова, але з усіх програм вилучено твори, де 
згадується козаччина, українська героїка, які-
небудь національні подвиги. В мене є зразки 
цих програм. Тобто з них все свідомо укра-
їнське, патріотичне вилучено. Є українські 
сюжети, але такі, які грають вже як тінь на 
ту звироднілу модель донецької окремішнос-
ті; я не знаю як її назвати, чи квазіетносу, чи, 
швидше псевдоетносу. Відбувається своєрід-
ний національно-культурний етноцид. Звідси 
стає зрозуміло, що необхідно робити. Пер-
ше: створити модель такої активної співпра-
ці з українськими активістами і громадами, 
які, хоча й «не світяться», але з якими можна 
співпрацювати. Де? У віртуальному просторі. 
Якщо ми не будемо у віртуальному просторі, 
то ми просто не доб’ємося, не достукаємося до 
них. Тому єдиний спосіб спілкування з люд-
ністю окупованих земель – це віртуальний 
простір. Є напрацювання, є модель, розробле-

на технологія. Ще раз кажу, що треба шукати 
різні способи впливу на мешканців Донбасу, 
бо це наші громадяни. 

Я хочу подякувати Національній акаде-
мії наук в особі Бориса Євгеновича Патона, 
я вже говорив про це, яка віднайшла мож-
ливість для мого нинішнього працевлашту-
вання. У мене не було проблеми адаптації 
на новому місці роботи: таке враження, що 
я тут завжди працював. Хоча, звичайно, є 
ностальгія за своїм рідним колективом. Ми 
зараз розробляємо проект, який, я думаю, 
дозволить нам включити в нього Донецький 
національний університет в місті Вінниці. 
Дякую за увагу!

Ганна Скрипник: Спасибі, пане Анато-
лію! Шановні друзі, з вашого дозволу про-
шу незначного, так би мовити, відступу від 
регламенту. З огляду на те, що пан Сергій-
чук (як автор передбаченої програмою цього 
Круглого столу презентації книжки про голо-
домор 1932–1933 років) має зараз йти на лекції 
в Університет, дозвольте (у порушення регла-
менту) перенести цю презентацію на даний 
момент і надати слово автору. Опублікування 
цієї книги в розрізі тієї видавничої програми, 
яку здійс нює наш Інститут, – було ініціати-
вою В. Сергійчука. Ми як і інші академічні 
інститути маємо можливість передавати без-
коштовно опубліковані в ІМФЕ книги до біб-
ліотек вишів України. Опублікуванням цієї 
книжечки про Голодомор (яка буде пошире-
на безкоштовно серед бійців АТО) ми за-
вдячуємо не тільки пану Сергійчуку, але ще 
й фінансовій підтримці Фонду українського 
геноциду (у Сполучених Штатах Америки). 
Наші наукові видання мають бути доступні 
передусім на Сході України, а для цього, як 
говорив професор А. Загнітко, треба шукати 
різні шляхи. Безпосередньо кожен із інститу-
тів НАН України може такі бібліотеки фор-
мувати із своїх наукових видань і безоплат-
но передавати в школи та бібліотеки Сходу 
України, а популярні видання з історії – та-
кож бійцям АТО.
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Круглий стіл

Володимир Сергійчук,
доктор історичних наук, професор

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Дякую! Я повинен сказати, що до захисни-
ків України у Донбас першим надійшов «Коб-
зар», наклад якого виготовив Інститут літера-
тури. Я вже продовжив це, ми зробили таку 
книжечку про Симона Петлюру як творця ар-
мії і держави (в такому ж зручному для корис-
тування форматі, «військовому»). Це для того, 
щоб було доступно для кожного вояка і для 
всіх тих, хто в тих бойових чи польових умовах 
може ознайомитися з літературою, яка надій-
де з Києва. Тут говорили про те, що агресія 
мовна і, взагалі, цей наступ на Донбас почався 
в дев’яностих роках. Я хочу висловити свою 
думку, що все це готувалося набагато раніше. 
Ось в цій книжечці моїй, яка стосується Голо-
домору, є конкретні архівні дані, як у Донбас 
в роки перших п’ятирічок свідомо завозилося 
населення з Росії, з Білорусії, з інших регіонів, 
незважаючи на те, що були свої українські спе-
ціалісти. Ще страшнішим було те, що в роки 
Голодомору, коли голодні українські люди ки-
дали села і йшли на шахти (бо там давали па-
йок хліба), їх там не брали. Візьміть статисти-
ку, яка лежить в наших архівах, і яка свідчить, 
що з України візьмуть за десять днів на роботу 
у шахти, скажімо, сто чоловік, з Білорусі – сто 
двадцять, а з Росії – чотириста. Тобто свідо-
мо брали неукраїнців, немісцевих для того, 
щоб завести і кількісно збільшити іншомов-
ний елемент, для якого створювали належні 

освітні, гуманітарні і економічні умови. Це їх, 
приїжджих, будуть, передусім, забезпечувати 
пайками. Другий аспект, чому Донбас такий 
нестабільний. Врахуйте, що надто багато під 
час Голодомору в нас вимерло сіл на Донбасі: 
де степ, де немає, як на Поліссі, ні лісів, ні рі-
чок, щоб здобути їжу якусь. Таким чином ви-
мерли цілі села. Позавозили людей для засе-
лення спустошених сіл, ви думаєте, звідки, з 
Чернігівської області чи з Житомирської? Ні. 
Із Гомельської, Івановської областей, Горь-
ковського краю. Тобто позавозили населення 
з російської глибинки, якому не тільки було 
передбачено одразу по приїзду постійні пайки, 
але й російськомовну пресу. Я знайшов цікаву 
телеграму в архіві, яка рекомендувала росія-
нам, які переїжджають ешелонами в Україну 
(згідно постанови Політбюро), на вузлових 
станціях давати газети російською мовою; а 
ще – щоб були ліхтарі, щоб вони могли читати 
відповідну літературу на шляху до українських 
вимерлих сіл. Тобто те, що сьогодні коїться в 
Донбасі, готувалося далеко не сьогодні, го-
тувалося ще з початку більшовицької влади в 
Україні. Я думаю, що тоді настрахало найбіль-
ше Москву? Настрахало те, що під час націо-
нальної революції відбувся вибух національної 
енергії, відбулося національне відродження. 
І налякало тоді не так те, що українське село 
відродилось, що, так би мовити, забезпечувало 
національне відродження цілої України; наля-
кало Сталіна і його поплічників те, що почало 
українізовуватись робітництво. Коли в газеті 
«Вісті», яка виходила в Харкові, з’являється 
матеріал під заголовком «Український Рос-
тов», чи «Український клуб у Москві», то це, 
я думаю, дуже насторожило московську вла-
ду. Саме українізація робітництва була, ма-
буть, остання крапля, яка змусила Москву 
поспішити з остаточним вирішенням україн-
ського питання. Я хотів додати, що це укра-
їнське питання вирішувалося в Москві в часи 
Хмельниччини. Я у книзі теж навів конкретні 
факти, які цього стосуються. 

Ще одне питання. Ми хочемо, щоб ця кни-
жечка потрапила і в школи на території, які 
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телеграму в архіві, яка рекомендувала росія-Етелеграму в архіві, яка рекомендувала росія-
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вільні від окупації, і до вояків нашої армії. Ми 
книгу про Петлюру передали вже через волон-
терів (тисячу примірників). І цю книжку пере-
дамо. Я думаю зв’язатися з головою військово-
цивільної адміністрації Павлом Жебрівським 
(це мій земляк) і попрошу, щоб він допоміг 
поширити і передати їх в Луганську область, 
скрізь по Донеччині. 

Хочу сказати, що важливість цієї книжки, 
на мій погляд, в тому, що, як ви знаєте, сьо-
мого листопада у Вашингтоні відкривають 
меморіал Голодомору. От під цю дату зараз 
за кордоном, в американській соціальній мере-
жі, з’явився лист за підписом п’яти керівників 
українських інституцій: Українського Гар-
вардського інституту, Канадського інституту 
українських студій, Товариства імені Шев-
ченка, Грабовича підпис, Української вільної 
академії наук. Тобто кілька інституцій укра-
їнських Північної Америки звертаються до 

голови оргкомітету по відкриттю пам’ятника 
Голодомору з проханням, щоб він зробив все 
для того, щоб під час відкриття пам’ятника не 
прозвучала ніде цифра людських втрат: від 
семи до десяти мільйонів. Підписанти реко-
мендують говорити скрізь, що втрати склали 
три і п’ять десятих мільйона, як заявив про це 
професор Кульчицький в Україні. Оце такий 
лист зараз поширюється, який підписали всі ті 
інституції, на створення яких збирала копійки 
колись українська діаспора. А мріяли ж укра-
їнці, щоб ці інституції працювали для укра-
їнської справи, а не проти. Я думаю, що слід 
орієнтуватись у цьому питанні на ті матеріали, 
які опрацювала Міжнародна комісія юристів. 
До речі, проти цієї комісії виступали деякі ні-
бито наші вітчизняні науковці; писали протес-
ти, мовляв – чого ви там переймаєтеся нашим 
голодом, ми самі розберемося. У 1988 році був 
цей лист, за підписом чотирьох українських 
діячів і науковців. І те, що сьогодні пробу-
ють нас звести на манівці дискусії про число 
жертв, тобто – відвести увагу від трагедії, від 
розуміння, що це був свідомий геноцид, а хо-
чуть нав’язати дискусію про три чи п’ять міль-
йонів – це спроба маніпулятивна. Мовляв, 
ви собі там розбирайтесь між собою, скільки 
мільйонів жертв, а таким чином відсунеть-
ся на другий план головне – факт, що це був 
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свідомий акт геноциду російської влади, який 
здавна здійснювався на теренах України проти 
українства. Чи не Росією і російськими аген-
тами в Україні і світі інспірується й розкручу-
ється сьогоднішня згадана дискусія на Заході. 
Питання риторичне! Я хотів би ще сказати, 
що геноцид – це не дії окремих злочинців, ге-
ноцид – це свідомі дії влади, бо тільки влада 
може знищити націю або значну частину її; чи 
релігійну групу; чи расову групу. І якщо йдеть-
ся, скажімо, про Голодомор як геноцид, то ми 
маємо конкретні викривальні документи щодо 
тодішньої влади за підписом Сталіна, Кага-
новича, Молотова, Хатаєвича й інших вищих 
керівників. В них йдеться про запровадження 
заборон саме українському селянству і кубан-
цям їхати у пошуках хліба чи то в Росію, чи 
то в Білорусь, чи то в Закавказзя. Тобто, це 
документи офіційної влади. Є документи про 
заборону українізації: один щодо Північного 
Кавказу, а інший – про заборону українізації 
по всьому Радянському Союзу. Це офіційні 
документи, які говорять про те, що влада чи-
нила злочин свідомо. Я вже не кажу про те, що 
влада замовчувала факт голоду, відмовлялася 
від допомоги Заходу для голодуючих і вилу-
чала всі види продовольства в українських се-
лян. Все це в комплексі і є геноцид. 

Я думаю, та міжнародна комісія юристів, 
яку очолював шведський професор Сундберг, 
об’єктивно розібралася і сказала чітко, що Го-
лодомор приніс Україні величезні втрати – від 
семи до десяти мільйонів людських життів. 
Вони взяли переписи, все врахували і вийшли 
на ці цифри. Я думаю, що нас хочуть сьогодні 
просто завести на манівці; тому в цій ситуації 
потрібно бути пильними й пам’ятати, що події 
на Донбасі готувалися давно. Дякую за увагу!

Ганна Скрипник: Дякую, пане Володими-
ре! Ви звернули увагу присутніх на дуже важ-
ливі речі. Думаю, що все сказане треба взяти 
до уваги. Щодо заклику інформаційно заво-
йовувати й реінтегрувати Схід (у тому числі і 
через поширення нашої наукової продукції), то 
ця пропозиція сьогодні дуже актуальна. 

Колеги! Дозвольте надати слово відомому 
культурному й громадському діячу, який ре-
презентує сьогодні в цій аудиторії і громад-
ськість, і українських мистців слова – Івану 
Драчу. Гадаю, що саме нині, коли ми пережи-
ваємо такі складні часи, прийшов час громад-
ськості активніше заявити про свою позицію. 
Отже, до слова запрошую очільника Товари-
ства «Україна-світ» Івана Федоровича Драча.

Іван Драч,
український поет, перекладач,

кіносценарист, драматург,
державний і громадський діяч,

Герой України
Нещодавно натрапив на передачу Дмитра 

Гордона і виявив, що там черговий російський 
актор Гафт уже, значить, знову нападає на 
«українофашистів». Це є таке страхіття, яке 
живе в їхніх уявленнях про нас. Мені видаєть-
ся, що все ж таки українська наукова інтелі-
генція, українські письменники і урядовці по-
винні якось взяти ініціативу і щось робити для 
порозуміння і відновлення миру. Пам’ятаєте, 
коли ми організовували такі діалоги між укра-
їнськими і російськими письменниками – 
вони були успішними. Одна з останніх моїх 
подібних спроб: я дзвонив до Коротича (якраз 
перед смертю Бориса Нємцова). Казав йому: 
«Давайте хоч щось почнемо робити з цього 
приводу». Адже все ж таки, є чимало росій-
ських інтелігентів, які можуть сказати своє 
слово на підтримку України. Я минулого року 
був в Баку, виступав там, і якраз сказав про 
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цю всю ситуацію і відповідальність інтеліген-
ції. Мене підтримала частина російської де-
легації. Частина опиралася чомусь, а частина 
підтримала. І все таки, що б там не було, але 
слід почати якусь роботу подібну, треба вже 
давати раду тому всьому, бо не можна здава-
тися і безпорадно розводити руками. От наш 
друг Жебрівський, робить же він на Донбасі 
українські садочки, українські школи. Щодо 
російськомовних і росіян, які звикли більше 
всього до певної системи культурних ціннос-
тей: хочеш ти або не хочеш, але в них у душі 
Лєрмонтов, Пушкін, Толстой і Достоєвський, 
тому з цим слід рахуватися. Це треба все об-
говорювати; дуже делікатно за все це братися, 
щоб не повторити те саме, що було з Фаріон, 
яка казала: «Не дай Боже, коли хтось скаже 
Даша замість Дарка». Розумієте? Серед на-
ших людей є чимало радикальних, недалеко-
глядних. Ми від Спілки письменників, від То-
вариства «Просвіта» стільки того всього лиха 
наробили тим, що педалювали, так би мовити, 
передовсім мовну ситуацію. Ми довели цим 
педалюванням до того, що гірше українській 
мові ніколи не було, як тепер. Розумієте? Я от 
щойно був на ярмарку у Львові, і так думаю, 
що ж це робиться з «цитаделлю українського 
фашизму» у Львові: де ці бандерівці? Я біль-
ше чую там не українську, а російську мову. 
Це страхіття! Я хотів би чи під виглядом Кон-
гресу української інтелігенції, чи в який інший 
спосіб провести своєрідне «віче», – всеукра-
їнські збори інтелігенції. Проводити треба те-
пер, поки ще це начальство наше трясеться, 
боячись, хто за нього буде голосувати. Хоч 
трохи їх треба потрусити, щоби почали щось 
робити реально. 

Хай нас Господь Бог зрозуміє і підкаже. 
Кажу, що треба дуже делікатно і вибірково 
ставитися до цієї ситуації. Дуже непросто 
розшивати те, що намагаються такими гру-
бими нитками зшивати. Нічого немає страш-
нішого, як те, що в моєму житті я пережив: 
кілька разів був з одного і з другого боку 
барикад – у хорватів і сербів. Це було років 
п’ятнадцять назад. Ненависті тоді, коли я 

був, було багато один до одного. Почали ви-
тягувати, знаєте, кожне слово з мови, щоб, не 
дай Боже, не втрапило чуже. Нічого страш-
нішого від цього немає. Ми до глибини душі 
повинні розуміти цю велику відповідальність, 
яка ще не постала у повному обширі того ли-
холіття, яке тільки починається. Не думайте, 
що воно ось якось саме минеться. Ніколи та 
«сукинсинівська» імперія так просто не піде. 
Вона робить ці страшні кроки: ситуація у Си-
рії, будівництво нової бази в Білорусі, анексія 
Криму, вторгнення на Донбас. Це все про-
грамується на те, що це триватиме довго і 
тяжко. І тому я дуже підтримую добродія Го-
ловаху, який сказав: «Хай там буде це Мініс-
терство інформації, але де Міністерство тих 
переселенців чи переміщених осіб?» Де воно? 
Воно ж повинно концентрувати в собі оці всі 
речі, запобігати ескалації конфлікту. Мабуть, 
ми повинні сьогодні своє слово сказати, треба 
більше впливати на владу. Дякую!

Ганна Скрипник: Дякую, Іване Федоро-
вичу.

Шановне товариство, слушні речі Іван 
Федорович сказав про те, що ми маємо, на-

http://www.etnolog.org.ua

І
фашизму» у Львові: де ці бандерівці? Я

І
фашизму» у Львові: де ці бандерівці? Я
ше чую там не українську, а російську мову. Іше чую там не українську, а російську мову. 
Це страхіття! Я ІЦе страхіття! Я хот Іхотів би чи під виглядом КонІів би чи під виглядом Кон
гресу української інтелігенції, чи в який інший Ігресу української інтелігенції, чи в який інший 
спосіб провести своєрідне «віче»,Іспосіб провести своєрідне «віче»,
їнські збори інтелігенції. Проводити треба теІїнські збори інтелігенції. Проводити треба те
пер, поки ще це начальство наше трясеться, Іпер, поки ще це начальство наше трясеться, 

М
вариства «Просвіта» стільки того всього лиха 

М
вариства «Просвіта» стільки того всього лиха 
наробили тим, що педалювали, так би мовити, 

М
наробили тим, що педалювали, так би мовити, 
передовсім мовну ситуацію. Ми довели цим 

М
передовсім мовну ситуацію. Ми довели цим 
педалюванням до того, що гірше українській 

М
педалюванням до того, що гірше українській 
мові ніколи не було, як тепер. Розумієте? Я

М
мові ніколи не було, як тепер. Розумієте? Я от 

М
от 

ойно був на ярмарку у Львові, і так думаю, Мойно був на ярмарку у Львові, і так думаю, 
що ж це робиться з «цитаделлю українського Мщо ж це робиться з «цитаделлю українського 
фашизму» у Львові: де ці бандерівці? ЯМфашизму» у Львові: де ці бандерівці? Я білМбільМь-М-
ше чую там не українську, а російську мову. Мше чую там не українську, а російську мову. 

ів би чи під виглядом КонМів би чи під виглядом Кон
гресу української інтелігенції, чи в який інший Мгресу української інтелігенції, чи в який інший 

Федорович сказав про те, що ми маємо, наМФедорович сказав про те, що ми маємо, на
Ф

ших людей є чимало радикальних, недалеко

Ф
ших людей є чимало радикальних, недалеко-

Ф
-

глядних. Ми від Спілки письменників, від То Фглядних. Ми від Спілки письменників, від То- Ф-
вариства «Просвіта» стільки того всього лиха Фвариства «Просвіта» стільки того всього лиха 
наробили тим, що педалювали, так би мовити, Фнаробили тим, що педалювали, так би мовити, 
передовсім мовну ситуацію. Ми довели цим Фпередовсім мовну ситуацію. Ми довели цим 

терство інформації, але де Міністерство тих 

Ф
терство інформації, але де Міністерство тих 

Ф
переселенців чи переміщених осіб?» Де воно? 

Ф
переселенців чи переміщених осіб?» Де воно? 
Воно ж повинно концентрувати в собі оці всі 

Ф
Воно ж повинно концентрувати в собі оці всі 
речі, запобігати ескалації конфлікту.Фречі, запобігати ескалації конфлікту.
ми повинні сьогодні своє слово сказати, треба Фми повинні сьогодні своє слово сказати, треба 
більше впливати на владу. Дякую!Фбільше впливати на владу. Дякую!

Ганна Скрипник:ФГанна Скрипник:
вичу.Фвичу.

Шановне товариство, слушні речі Іван ФШановне товариство, слушні речі Іван 

Е
Криму, вторгнення на Донбас. Це все про

Е
Криму, вторгнення на Донбас. Це все про
грамується на те, що це триватиме довго і 

Е
грамується на те, що це триватиме довго і 
тяжко. І Етяжко. І тому Етому я дуже підтримую добродія ГоЕя дуже підтримую добродія Го
ловаху, який сказав: «Хай там буде це МінісЕловаху, який сказав: «Хай там буде це Мініс
терство інформації, але де Міністерство тих Етерство інформації, але де Міністерство тих Епереселенців чи переміщених осіб?» Де воно? Епереселенців чи переміщених осіб?» Де воно? 
Воно ж повинно концентрувати в собі оці всі ЕВоно ж повинно концентрувати в собі оці всі 
речі, запобігати ескалації конфлікту.Еречі, запобігати ескалації конфлікту.
ми повинні сьогодні своє слово сказати, треба Еми повинні сьогодні своє слово сказати, треба 



27

Круглий стіл

решті, чогось навчитися з нашого історично-
го досвіду. Справді, у дев’яності роки інша 
була ситуація: нам треба було виговорити всі 
жалі, всі історичні кривди висловити вголос, 
осмислити всі історичні травми – треба було 
стати стіною на захист мови й національної 
ідентичності, щоб утвердитися державно. 
Нині ж, навіть за складних умов військово-
го часу, – триває процес творення й посту-
пу держави, він передбачає не тільки захист 
мови, не тільки погляд у минуле й поширення 
історичних знань, а й передусім – проекцію 
нації у майбутнє, формування перспектив 
її розвитку за сучасними демократичними 
стандартами. Очевидно, ми маємо керувати-
ся у сучасному житті не лише досвідом влас-
ного минулого: розбудовувати державу слід 
з огляду на реалії сьогодення, на досвід 
державо творення наших сусідів. Сьогодні, 
коли реальною є загроза соборності й тери-
торіальній цілісності держави, ми мусимо 
все зробити для того, щоб у визнаних світом 
територіальних межах наша країна зберегла-
ся. Задля цього маємо всіляко підтримувати 
нашу армію і водночас – шукати шляхи поро-
зуміння й об’єднання всіх громадян-держав-
ників: і україномовних, і російськомовних. 

Маємо проявляти толерантність до меш-
канців із Донбасу, які сьогодні тут, між нами; 
бо вони не з власної волі, а через бездіяльну 
позицію владоможців, опинилися поза влас-
ною домівкою, поза комфортом і можливістю 
елементарно жити і виховувати дітей; муси-
мо їм допомагати. Ті заклики відмежуватись 
від Донбасу, які сьогодні подекуди звучать, 
позбавлені державної мудрості: вчора здали 
Крим, сьогодні – здамо Донбас, а що завтра? 
Давайте не кидатись територіями: жоден на-
род у світі добровільно не поступається те-
риторіями і своїми співгромадянами. Їх треба 
обстоювати, за них треба боротися не лише 
збройно, а й інформаційно. Саме на наукове 
середовище покладається завдання сприяти 
гармонізації стосунків шляхом суспільного 
діалогу; розробляти пропозиції владі щодо за-
побігання суспільним конфліктам й виховання 

громадянського патріотизму в мешканців усіх 
без винятку регіонів. Основним критерієм ло-
яльності до держави має бути не лише мова 
спілкування, а й український громадянський 
патріотизм, українська громадянська ідентич-
ність. Сьогодні гинуть за Україну на Сході і 
російськомовні громадяни країни. Давайте 
усвідомлювати, що це наші люди. Дайте час – 
якщо буде повноцінно функціонувати наша 
держава, то Донбас теж заговорить україн-
ською, я переконана. 

Колеги! Дозвольте надати слово Богдану 
Черваку, першому заступнику голови Держав-
ного комітету телебачення та радіомовлення, 
який, сподіваюся, розкаже, що ж робиться з 
інформаційним простором в країні, які інфор-
маційні проекти розроблені державними служ-
бами. 

Богдан Червак,
перший заступник голови Державного 
комітету телебачення і радіомовлення 

України
Дякую! Я розпочну із того, з чого почав 

Іван Драч. Є один аспект, про який я мушу 
наголосити саме в цьому середовищі, бо в усіх 
виступах, які сьогодні тут звучали, він чо-
мусь оминається, ніби він є опосередкований. 
Треба називати, на мою думку, речі своїми 
іменами, коли ми хочемо реалізувати будь-які 
освітньо-культурні чи інформаційні проекти, 
пов’язані із потребою так званої українізації 
Донецької і Луганської областей. Треба від-
верто сказати, що без силового звільнення 
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цих територій від російського агресора, від 
російських окупантів це зробити буде немож-
ливо. Тому ключове і головне завдання, яке 
стоїть не тільки перед владою, а й перед сус-
пільством, і в тому числі перед науковою ін-
телігенцією, – це підтримка української армії 
і Збройних сил України. І що б ми сьогодні не 
говорили, але згадаймо, що ще рік тому ми не 
мали армії. Рік минув – ми маємо армію, яка 
спинила в Донецькій і Луганській областях 
одну з найбільших збройних потуг у Європі. 
Проте це не означає, що ми вже забезпечили 
державний суверенітет і соборність України. 
Не треба плекати ніяких ілюзій, що шляхом 
освоєння так званого віртуального простору, 
шляхом спілкування із начебто неворожими 
нам співвітчизниками, які живуть на окупо-
ваних територіях, ми зможемо забезпечити 
суверенітет і незалежність України. Ми мо-
жемо її тільки відвоювати, ми можемо почу-
ватися абсолютно спокійно тільки тоді, коли 

українські прапори будуть в Донецьку і в Лу-
ганську; а 600 чи 700 км українського кор-
дону буде контролюватися або Збройними 
силами України, або українськими прикор-
донниками. Про це треба говорити, тому що 
без цього нічого реалізувати ми не зможемо. 
Це один момент, який я хотів наголосити. 

Другий момент: я не знаю, можливо, це 
не є тема цього Круглого столу, але і в цьо-
му середовищі ми не повинні оминати тему 
Криму, бо ніколи не буде соборності україн-
ської держави, поки ми не повернемо Крим, 
не звільнимо Крим від московських окупан-
тів. Можливо, є сенс присвятити ще й другий 
Круглий стіл саме цій темі, тому що, знаєте, 
складається інколи враження, що ми змири-
лися із окупацією Криму, або всі сподівання 
на Бога, який нам допоможе. Але Бог до-
помагає тільки тим, які самі щось роблять.  
Це другий аспект.

Нарешті власне, те, про що ми всі гово-
рили: про інформаційні війни і про те, чому 
так погано в інформаційному просторі. Пано-
ве, українсько-російська війна, яка триває на 
Донбасі, яка невідомо чим закінчиться і коли 
закінчиться – це війна ідентичностей. Росія-
ни дуже вмотивовані у цій війні, так само, як 
і ми. Про це не треба забувати. Чому росія-
ни воюють і так жорстоко воюють, вбиваючи 
нас. Бо вони свято переконані в тому, що вони 
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помагає тільки тим, які самі щось роблять. Фпомагає тільки тим, які самі щось роблять. 
Це другий аспект.ФЦе другий аспект.

Нарешті власне, те, про що ми всі говоФНарешті власне, те, про що ми всі говоФрили: про інформаційні війни і про те, чому Фрили: про інформаційні війни і про те, чому 
так погано в інформаційному просторі. ПаноФтак погано в інформаційному просторі. Пано
ве, українсько-російська війна, яка триває на Фве, українсько-російська війна, яка триває на 
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не звільнимо Крим від московських окупан
тів. Можливо, є сенс присвятити ще й другий Етів. Можливо, є сенс присвятити ще й другий 
Круглий стіл саме цій темі, тому що, знаєте, ЕКруглий стіл саме цій темі, тому що, знаєте, 
складається інколи враження, що ми змириЕскладається інколи враження, що ми змири
лися із окупацією Криму, або всі сподівання Елися із окупацією Криму, або всі сподівання 
на Бога, який нам допоможе. Але Бог доЕна Бога, який нам допоможе. Але Бог до
помагає тільки тим, які самі щось роблять. Епомагає тільки тим, які самі щось роблять. 
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Круглий стіл

воюють не з українцями, а захищають укра-
їнців від підступного Заходу, від НАТО, від 
Сполучених Штатів Америки. Росіяни і до 
цього часу вважають нас частиною свого на-
роду: проте трохи не такого якогось, а такого, 
якого весь час треба або по голові гладити, 
або вбивати. І ось до тих пір, поки не за-
кінчиться війна ідентичностей, коли росіяни 
зрозуміють, що ми інший народ, до того часу 
війна не буде завершена. Але що таке – пи-
тання ідентичностей? Та це, власне, і є пи-
тання сильної гуманітарної політики, в тому 
числі пов’язаної із різноманітними інформа-
ційними технологіями. Тому, коли сьогодні 
політики багато говорять на тему революції 
(що її треба завершувати), то я тут бачу ба-
гато спекуляцій. Сьогодні слід говорити про 
необхідність культурної революції, культур-
ної інвазії на Донбас, в Крим, бо не вигравши 
війну ідентичностей, яку нам нав’язала Росія 
(і російська влада, і російський народ, 90 % 
якого підтримує політику Путіна щодо Укра-
їни), не треба ніяких ілюзій плекати щодо 
відновлення миру. Цю війну ідентичностей 
треба вигравати, хоча це завдання складне. 
Я розумію, що це не можна зробити сьогодні. 
Ваші, колеги, міркування щодо цих проблем 
є важливі. 

Сергій Тримбач: Чи я правильно Вас 
зрозумів, пане Червак, що Ви вважаєте, що 
ми можемо виграти війну тільки зброєю; 
а інформаційний простір, який ми віддали 
давно вже, влада і не збирається відвойо-
вувати і чимось заповнити? Як була пуст-
ка у цій сфері, так і залишиться? Яка зброя 
може допомогти, коли ми відвоюємо міста, 
а їх мешканці все одно дивитимуться в бік  
Москви?!

Ганна Скрипник: Колеги, дозвольте на-
гадати, що згідно з регламентом, у нас перед-
бачено процедуру обговорення після всіх ви-
ступів. Я сподіваюся, що під час дискусії пан 
Червак дасть відповідь на Ваше, пане Трим-
бачу, запитання. 

Станіслав Чернілевський,
український поет, режисер

Я перепрошую, у порушення регламенту 
я прошу дозволити мені кілька слів сказати 
(з огляду хоча б на мою допомогу в організації 
і присутності тут телеканалу, який висвітлюва-
тиме цей захід). 

Я дуже радий, що ми, нарешті, почали об-
говорювати на науковому рівні ці проблеми. 
Я знаю тут дуже багатьох людей, і мене багато 
знають. Але оскільки я мушу йти, бо в мене 
зараз лекції у студентів, то хочу сказати кілька 
слів. Я сьогодні написав невеличку поетичну 
репліку, бо одна фраза, яка тут прозвучала і 
зачепила мене, така: «Прийде час, коли про 
війну ми будемо говорити в минулому часі». 
Маючи такого сусіда як Росія, ми ніколи не 
будемо говорити про війну в минулому часі! 
Хочу просто підкріпити ці думки такими по-
етичними рядками: 

Які б ми ресурси не мали в запасі,
Є біди, що глибинних торкаються сфер:
Війна ця не є у минулому часі,
Вона, розпочавшись, триває й тепер.
Ми свідки народження іншого часу.
Він – голка, що килим років прошива.
Нова Україна з колиски Донбасу
Засвоює перші питомі слова...
Правічні – Донбас – українська земля!

Ганна Скрипник: Шановні колеги, пан 
Станіслав Чернілевський – поет, тому його 
філософське й водночас поетичне слово влучно 
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передало емоційний настрій аудиторії. Спаси-
бі, пане Чернілевський! 

Дозвольте запросити до виступу декана 
історичного факультету Одеського націо-
нального університету, професора В’ячеслава 
Кушніра. Сподіваюся, що ми почуємо, як живе 
Одещина сьогодні, коли в країні триває війна.

В’ячеслав Кушнір,
доктор історичних наук, професор,

декан історичного факультету
Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова
Дякую, Ганно Аркадіївно! Шановні коле-

ги, я хочу сказати, що ось тут, у програмному 
слові Круглого столу, записано, що в цілому по 
Україні спостерігається піднесення патріотиз-
му і державницьких настроїв. Це дійсно так. 
І в нашому одеському регіоні, як показують 
соціологічні дослідження, така тенденція теж 
спостерігається. І це непогано. Але все, про 
що ми сьогодні говоримо, обертається навколо 
однієї теми. Це тема ідентичності. Вона дійс-
но важлива, адже те, що нас сьогодні спітка-
ло – це теж результат стану й розвитку іден-
тичності. І те, що ми будемо мати принаймні 
у найближчому майбутньому – це теж буде 
стосуватися рівня української національної 
ідентичності. 

Я хочу наголосити на тому, що ми знахо-
димося, як на мене, на початку дуже негатив-
ної тенденції у освітній сфері. Я маю на увазі, 
що ми спостерігаємо тенденцію, яка вказує на 
вимивання із освітнього процесу дисциплін, 

пов’язаних із національною історією й культу-
рою, в тому числі і народознавства. Я наведу 
два приклади. Перший: декілька років тому в 
Одесі відбулася така подія, коли одесити ви-
йшли на вулиці Одеси і розгорнули півтора-
кілометровий український прапор, маніфесту-
ючи свою українську ідентичність. Це перше, 
що мене вразило і стало знаковою подією в 
Одесі. І друге: у цьому році, в Одесі відбувся 
вишиванковий фестиваль, який, за кількістю 
учасників, побив рекорди. Організатори під-
готували відповідні сертифікати учасникам 
цього фестивалю, бо потрібно було зареєстру-
ватися. Але ці прогнозовані три тисячі серти-
фікатів закінчились, і організатори позначали 
написом на руках тих, хто реєструвався. По-
стає питання, чому оці найпотужніші рухи 
(з огляду на статистику) відбуваються в Одесі, 
на Півдні країни? Я думаю, що не останню, 
а, можливо, і найважливішу роль відіграло те, 
що в дев’яностих роках у нашому одеському 
регіоні в освітній системі було запроваджено 
народознавство. Був навіть спалах інтересу до 
цієї дисципліни: видавалося дуже багато регіо-
нальної народознавчої літератури, етнографія 
впліталась в освітній процес. Тобто виходить, 
що сьогодні оця молодь, яку ми спостерігаємо 
в українських патріотичних акціях в Одесі, це 
і є люди, якраз виховані на українській спад-
щині саме в одеських школах і вишах. Вони 
обізнані з національною історією й культурою, 
вони пишаються культурним надбанням укра-
їнців одеського регіону і, думаю, що це позна-
чається на суспільному житті краю сьогодні. 

Що нині турбує? Турбує те, що сьогодні 
уже, на превеликий жаль, такого інтересу до 
народознавства в освіті не спостерігається (ні 
в середніх школах, ні у вишах), бо нема відпо-
відних спонукань й імпульсів від профільного 
міністерства. Більш того, спостерігається за 
потурання цього відомства згортання викла-
дання народознавчих дисципліни. Декілька 
років тому перестали вказувати у дипломах іс-
ториків кваліфікацію «етнолог», «викладач іс-
торії». Це призвело до негативних наслідків, бо 
випускники-етнологи не мали документально 

http://www.etnolog.org.ua

І
слові Круглого столу, записано, що в цілому по 

І
слові Круглого столу, записано, що в цілому по 
Україні спостерігається піднесення патріотиз-ІУкраїні спостерігається піднесення патріотиз-
му і державницьких настроїв. Це дійсно так. Іму і державницьких настроїв. Це дійсно так. 

шому одеському регіоні, як показують Ішому одеському регіоні, як показують 
соціологічні дослідження, така тенденція теж Ісоціологічні дослідження, така тенденція теж 

це нІце непогано. Але все, про Іепогано. Але все, про 
що ми сьогодні говоримо, обертається навколо Іщо ми сьогодні говоримо, обертається навколо 

М
доктор історичних наук, професор,

М
доктор історичних наук, професор,

декан історичного факультету

М
декан історичного факультету

Одеського національного університету 

М
Одеського національного університету 

чникова

М
чникова

Дякую, Ганно Аркадіївно! Шановні коле-МДякую, Ганно Аркадіївно! Шановні коле-
ги, я хочу сказати, що ось тут, у програмному Мги, я хочу сказати, що ось тут, у програмному 
слові Круглого столу, записано, що в цілому по Мслові Круглого столу, записано, що в цілому по 
Україні спостерігається піднесення патріотиз-МУкраїні спостерігається піднесення патріотиз-
му і державницьких настроїв. Це дійсно так. Мму і державницьких настроїв. Це дійсно так. 

шому одеському регіоні, як показують Мшому одеському регіоні, як показують 

впліталась в освітній процес. Тобто виходить, Мвпліталась в освітній процес. Тобто виходить, 
Ф

написом на руках тих, хто реєструвався. По-

Ф
написом на руках тих, хто реєструвався. По-
стає питання, чому оці найпотужніші рухи 

Ф
стає питання, чому оці найпотужніші рухи 
(з

Ф
(з огля

Ф
огляду на статистику) відбуваються в Одесі, 

Ф
ду на статистику) відбуваються в Одесі, 

на Півдні країни? Я

Ф
на Півдні країни? Я
а, можливо, і найважливішу роль відіграло те, Фа, можливо, і найважливішу роль відіграло те, 
що в дев’яностих роках у нашому одеському Фщо в дев’яностих роках у нашому одеському 
регіоні в освітній системі було запроваджено Фрегіоні в освітній системі було запроваджено 
народознавство. Був навіть спалах інтересу до Фнародознавство. Був навіть спалах інтересу до 
цієї дисципліни: видавалося дуже багато регіоФцієї дисципліни: видавалося дуже багато регіо
налФнальної народознавчої літератури, етнографія Фьної народознавчої літератури, етнографія 

Е
готували відповідні сертифікати учасникам 

Е
готували відповідні сертифікати учасникам 
цього фестивалю, бо потрібно було зареєстру-

Е
цього фестивалю, бо потрібно було зареєстру-
ватися. Але ці прогнозовані три тисячі серти-

Е
ватися. Але ці прогнозовані три тисячі серти-
фікатів закінчились, і організатори позначали Ефікатів закінчились, і організатори позначали 
написом на руках тих, хто реєструвався. По-Енаписом на руках тих, хто реєструвався. По-
стає питання, чому оці найпотужніші рухи Естає питання, чому оці найпотужніші рухи 

ду на статистику) відбуваються в Одесі, Еду на статистику) відбуваються в Одесі, 
на Півдні країни? ЯЕна Півдні країни? Я думЕдум
а, можливо, і найважливішу роль відіграло те, Еа, можливо, і найважливішу роль відіграло те, 



31

Круглий стіл

підтверджених підстав влаштуватися вчите-
лями у школі. І це призвело до того, що якщо 
ще декілька років тому у нас на спеціалізації з 
етнології було 10–15 осіб, то сьогодні – всього 
5 осіб. В наступному році, я вже переконаний, 
що у нас практично навіть не буде спеціаліза-
ції «Етнологія», а буде якась спарена спеціалі-
зація. Я хочу звернути на це увагу і вважаю, 
що це негативна тенденція. Якщо вона матиме 
своє продовження, то ми маємо вжити якихось 
заходів протидії. Це важливо тому, що на від-
міну від Західної Європи, у нас немає таких 
модернових і привабливих (у тому числі й еко-
номічних) чинників формування ідентичності. 
Сьогодні традиційна культура українців є чи не 
головним чинником формування і укріплення 
української національної ідентичності. Відтак, 
ситуація, коли йде витіснення з освітнього про-
цесу курсу народознавства, не є нормальною, 
вона згубно вплине на національне виховання. 

Ще одне хочу сказати: я буквально тиж-
день тому отримав із АТО цього листа з про-
позицією чи з проханням надати інформацію 
за певною історичною тематикою. Я розумію 
так, що ми, історики, є волонтерами в інфор-
маційній сфері. Мова йде про те, що інфор-
маційний простір в Луганській і Донецькій 
областях потрібно заповнювати відповідною 
проукраїнською правдивою інформацією. Це 
справа наша спільна і потрібно сприяти деру-

сифікації інформаційного простору Донецької 
і Луганської областей через поширення укра-
їнського інформаційного продукту.

Ганна Скрипник: Дякую, пане В’ячеславе! 
Шановні колеги, відновлення спеціалізації з 
народознавства у вишах – це справді серйозна 
проблема. Всупереч тому, що профільні акаде-
мічні інститути зверталися до освітніх відомств, 
щоб зберегти цю спеціалізацію, Міністерство 
освіти все ж скасувало спеціалізацію з етнології, 
мистецтвознавства і фольклористики. У такий 
спосіб чиновники з профільного міністерства 
хочуть модернізувати Україну. Зауважимо, що 
на скасування спеціалізації з цих дисциплін не 
наважувалося Міністерство освіти навіть за ча-
сів Табачника. Це надзвичайно згубний крок з 
боку освітянських чиновників для всієї системи 
національної освіти й виховання.

Шановне товариство! Сьогодні в нашій ау-
диторії присутні колеги із зарубіжжя. Спасибі, 
що вони знайшли можливість бути сьогодні тут, 
що відверто з нами солідаризуються щодо оцін-
ки військової агресії Росії проти сучасної Укра-
їни, і на різних рівнях (як наукових, так і ди-
пломатичних) надають нам всіляку підтримку. 
Слово доктору габілітованому, надзвичайному 
доктору, професору, директору філологічно-іс-
торичного відділення Академії імені Яна Длу-
гоша в Ченстохові, пані Агнєшці Чайковській.
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Szanowna Pani Profesor Ganna Arkadijiwna, 
szanowni państwo! Przysłuchuję się Waszej dys-
kusji z ogromnym wzruszeniem. Bardzo dziękuję, 
że zostałam zaproszona do wzięcia udziału w tej 
rozmowie, w której uczestniczą socjologowie, hi-
storycy, osoby, związane z mediami, z nauką, ale 
także świadkowie. To świadectwo z Mariupola, 
które usłyszeliśmy, było niezwykle dla mnie waż-
ne i wzruszające. My w Polsce mamy takie przy-
słowie, że Polak mądry po szkodzie. Nasz wielki 
poeta Jan Kochanowski pisze również, przestrze-
gając Polaków, żeby się nie okazało, że i przed 
szkodą i po szkodzie Polak głupi. Z tym większym 
szacunkiem słucham Państwa rozmów, bowiem 
okazuje się, że Ukraińcy inaczej niż Polacy, chcą 
być mądrzy przed szkodą i raczej zapobiegać, niż 
potem zbierać czasami opłakane efekty działań, 
które sie dzieją gdzieś poza nami. Chciałabym ze 
swojego punktu widzenia zwrócić uwagę na kil-
ka aspektów w tej sytuacji, o której Państwo mó-
wicie. Pierwszy aspekt  – to aspekt informacyjny. 
Rok temu, pół roku temu Donieck, Krym były na 
pierwszych stronach gazet, na pierwszym miejscu 
we wszelkich przekazach medialnych. Dzisiaj w 
Polsce mówi się tylko o migracji islamskiej. Proszę 
Państwa, w mediach już nie ma Ukrainy, nie ma 
Donbasu. Jest to niezwykle przykre, ale polityka 
medialna rządzi się swoimi prawami, kieruje się 
sensacją. Bardzo często bywa również napędzana 

przez konkretne polityczne okoliczności, na przy-
kład przez wybory. To polityka warunkuje jakąś 
określoną strategię informacyjną. Niestety, w Pol-
sce dzisiaj nie ma informacji na temat tego, co się 
dzieje na Ukrainie. Myślę, że w potocznej świado-
mości społecznej brak w ogóle takiego przekona-
nia, że Ukraina jest w stanie wojny, że jest wojna z 
Rosją, która się toczy. Co się z tym wiąże? Sankcje, 
zastosowane wobec Rosji, o których tutaj mówił 
Pan, one w pierwszym momencie były przyjmo-
wane przez nas z zadowoleniem. To było poczucie 
solidarności z narodem ukraińskim. Natomiast w 
momencie, kiedy dzienniki informacyjne zaczęły 
mówić o bankructwach kolejnych przedsiębior-
ców, którzy nie mogą wysyłać do Rosji owoców 
albo o rosyjskich buldożerach niszczących polskie 
produkty rolne, to trochę się zmieniła nasza świa-
domość, niestety. Wydaje mi się, że obecnie jest 
trochę tak, że ta wojna toczy się w cieniu starcia 
dwóch cywilizacji, których jesteśmy świadkami – 
chrześcijańskiej i tej rozciągającej ze Wschodu. 
Putin bardzo umiejętnie rozgrywa bałagan infor-
macyjny, strach ludzi poddanych sprzecznym in-
formacjom. On po prostu w cieniu tego wielkiego 
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konfliktu realizuje swoje interesy. Dlatego bardzo 
ważne jest, żebyście Państwo przeciwdziałali skut-
kom społecznym w tej sytuacji. Musiałabym zwró-
cić uwagę na bardzo ważne aspekty pracy ze spo-
łecznościami, które migrują z Donbasu. Tu pani 
profesor mówiła o roli języka ukraińskiego, który 
powinien być tutaj, jak narzędziem budowania 
tożsamości ukraińskiej. To jest oczywiście bardzo 
ważne. Stoję na takim stanowisku jako badacz li-
teratury polskiej XIX wieku, a więc kraju wówczas 
pozbawionego państwowości, że jedynie kultura, 
że jedynie duchowość jest w stanie zapobiegać wy-
narodowieniu, wyniszczeniu poczucia tożsamości 
narodowej. To jest niezwykle istotne. Kultura Za-
chodu, w której uczestniczymy w coraz większym 
stopniu, wydaje mi się kulturą zsekularyzowaną, 
która jest wyzuta z wartości duchowych, z war-
tości sakralnych. Ale jest ona niezwykle ekspan-
sywna. W Polsce ona jest obecna w stopniu bardzo 
poważnym i stanowi, myślę, duży problem już w 
tej chwili dla nas. Ta ekspansja kultury Zachodu 
również jest niebezpieczeństwem dla młodzieży 
nie tylko z tych zachodnich czy centralnych części 
Ukrainy, ale również, a może przede wszystkim, 
ze Wschodu Ukrainy. Na naszych oczach odby-
wa się wielka migracja młodzieży z Ukrainy. Jest 
ona przyczyną zawieszania albo wręcz zamykania 
kolejnych kierunków na studiach i specjalności. 
My też przeżywamy tego typu problemy, bo nasza 
młodzież emigruje dalej na zachód. Najważniejsze 
jest, żeby stworzyć takie warunki, które by pozwo-
liły tej młodzieży powrócić. Nawet jeżeli ona poje-
dzie na Zachód – do Polski, do Wielkiej Brytanii, 
gdziekolwiek. Dobrze by było, żeby wykształce-
ni młodzi ludzie wracali. Polacy nie wracają. To 
jest w moim przekonaniu prawdziwa katastrofa. 
Chciałabym jeszcze raz podkreślić ogromne Pań-
stwa zaangażowanie i wagę problemu, który po-
dejmujecie, bo polityka informacyjna rządzi się 
swoimi prawami. Natomiast refleksja naukowa, 
poszukiwanie modeli, paradygmatów jest z natury 
swojej zdystansowane, uwolnione od bezpośred-
nich emocji i czasami pozwala na wypracowanie 
jakichś konkretnych działań, poza uwarunkowa-
niami doraźnymi. To jest waga tego dzisiejszego 
spotkania. Jeszcze jedna refleksja  – przed spot-
kaniem weszłam do księgarni tutaj obok i za-
uważyłam ogromną liczbę publikacji literackich, 
wspomnieniowych, reportażowych poświęconych 

toczącej się wojnie. Myślę również że to jest bar-
dzo ważny aspekt obecnej sytuacji, w której nale-
ży utrwalać określoną świadomość i kształtować 
obraz historii. Dziękuję bardzo.

Ганна Скрипник: Спасибі, пані Агнєшко, 
за розуміння наших проблем, за співпрацю. 
Сподіваюсь, вона буде тривати і далі. 

Шановне товариство, дозвольте надати 
слово нашій поважній колезі із Болгарії, док-
тору мистецтвознавства, професору Інституту 
етнології і фольклористики з Етнографічним 
музеєм Болгарської академії наук, віце-пре-
зиденту міжнародної організації з народної 
творчості ІОV при ЮНЕСКО пані Мілі Сан-
товій. Міла Сантова опікується проблемами 
збереження культурної спадщини. Ми – кра-
їна, яка потерпає від військових дій і дуже ба-
гато в царині культурної спадщини втрачає. 
Очевидно, для нас дуже актуально почути 
про досвід світу, і зокрема Європи, який в цій 
пам’яткоохоронній сфері напрацьований. Будь 
ласка, пані Міло!

Міла Сантова,
доктор мистецтвознавства, професор  
Інституту етнології і фольклористики  

з Етнографічним музеєм  
Болгарської академії наук (Болгарія),

віце-президент Міжнародної організації  
з народної творчості ІОV  

при ЮНЕСКО
Спасибо! У меня русский не достаточно 

высокого уровня, так что прошу прощения за 
некоторые языковые затруднения. В первую 
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очередь, хочу поблагодарить организаторов 
за удовольствие быть здесь, услышать ваши 
личные наблюдения и теоретические заклю-
чения об очень сложной ситуации, которая 
сложилась сейчас в Украине. Я буду говорить 
о возможностях и способах сохранения куль-
турного материального наследия в условиях 
войны. Это, действительно, проблема очень 
сложная. Конечно, вы все знаете, что сохра-
нить культурное наследие – это сохранить 
как сами культурные ценности, так и усло-
вия, в которых эти ценности продуцируются. 
Сохранение материальных культурных цен-
ностей – эта проблема особенно сложная для 
Украины. Имеющийся мировой опыт может 
быть полезным в каждой конкретной ситуа-
ции. В данном случае я буду говорить очень 
кратко, и только позволю себе обратить вни-
мание на возможность сохранить некоторые 
элементы материальной культуры в ситуа-
ции, которая в международных документах 
ЮНЕСКО называется чрезвычайной сроч-
ностью. Я имела удовольствие работать в 
Международном комитете ЮНЕСКО по ма-
териально-культурному наследию в период, 

когда эти документы создавались. Мы очень 
долго дискутировали и обсуждали вопрос о 
том, как нужно поступить с культурным на-
следием в кризисные периоды, потому что во 
время войны это очень сложная процедура, 
чтобы писать о данном культурном элементе, 
добиться положительного решения или дока-
зать виновность определенной стороны. Два 
года назад Украина вписала себя в мировое 
представительство. Мы признали, что ны-
нешнее состояние в стране создает ситуацию 
чрезвычайной срочности в деле сохранения 
культурного наследия. Не дай Бог, чтобы эта 
война принесла огромные бедствия в сфере 
культуры. В районе вооруженных конфлик-
тов, к сожалению, это – война. В этой ситу-
ации, к счастью, имеющиеся международные 
документы предлагают возможности успеть 
сохранить какие-то культурные объекты для 
следующих поколений. В мировой организа-
ции ЮНЕСКО есть три репрезентативные, 
представительные лиги, которые отвечают 
за сохранение культуры. Обозначены места, 
которые входили в перечень локаций, тре-
бующих охраны. Имеется так называемый 
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«срочный список». Это «список», в котором 
первыми поставили объекты из территории в 
350 км, во второй «список» попали объекты 
из территории в 38 км (начиная с 2009 года). 
Из этих объектов мы не найдём ни едино-
го элемента в списке ЮНЕСКО; объекта, 
который попадает в рубрику чрезвычайной 
срочности. Разные государства определяют 
по-разному элементы культуры первосте-
пенной важности. Когда государства вносят 
свои элементы культурных ценностей в спи-
сок ЮНЕСКО, то основное условие их при-
оритетного рассмотрения – это срочность. 
Срочность предполагает неотлагательное 
внесение объектов в список ЮНЕСКО; но 
если это по каким-то причинам невозмож-
но, то назначается эксперт для изучения во-
проса. Хочу сказать, что это очень сложная 
процедура, потому что ЮНЕСКО – это 
конструкция из международных субъектов. 
Само предположение, что другое государство 
может инициировать предложение о сохране-
нии материального наследия, уже предпола-
гает сложность ситуаций, на которые нужно 
реагировать. Разработан и принят документ, 
который определяет пути сохранения памят-
ников, дает нам конкретные способы и де-
терминирует наши действия по сохранению 
культуры. В этом документе есть некоторые 
пункты, которые необходимо Украине знать и 
учитывать. Все пункты ориентированы на то, 
чтобы создать ключевое слово, своеобразный 
кодифицированный норматив, который при 
необходимости поможет сохранить ценности. 
Там, где нет заинтересованных людей, куль-
турные ценности хуже сохранятся, но там, 
где есть такие люди, там можно работать. 
Имеется даже возможность получить финан-
совую поддержку, предполагается возмож-
ность быстрого реагирования, использование 
быстрой процедуры. Не дай Бог, чтобы были 
такие ситуации, в которых какой-то важный 
элемент культуры может уничтожиться. Хо-
рошо, что в международном праве есть такие 
возможности – быстрого реагирования на 
критические ситуации. Реагируют эксперты, 

которые знают нормативную базу и способ-
ствуют сохранению культурной среды и па-
мятников. Спасибо вам за внимание!

Ганна Скрипник: Спасибі, Пані Міло! 
Сподіваємося на співпрацю в подальшому 
щодо проблеми захисту пам’яток культурної 
спадщини в Україні. 

Шановне товариство, в аудиторії присутні 
колеги зі спорідненої з профілем нашого Інсти-
туту академічної наукової установи. Йдеться 
про Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень, який, окрім іншого, виконує й 
дослідження прогностичного характеру щодо 
суспільно-політичного розвитку нашої краї-
ни і певною мірою моделює етнополітологічні 
профілі різних її регіонів. Прошу до слова ке-
рівника цього Інституту, члена-кореспондента 
Національної академії педагогічних наук Оле-
га Олексійовича Рафальського.

Олег Рафальський,
член-кореспондент НАПН України,

директор Інституту політичних і етнона-
ціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса 

НАН України
Дякую, Ганно Аркадіївно, за надану мож-

ливість виступити перед таким шанованим 
товариством! Це для мене велика честь брати 
участь у такому представницькому Круглому 
столі. Проблема, яку ми сьогодні обговорю-
ємо, дуже актуальна, про що вже сьогодні 
говорилося. Хочу звернути увагу присутніх 
на те, що останній російський «гумконвой», 
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який прийшов на Донбас, містив (окрім зброї, 
окрім боєприпасів, предметів гігієни та ін-
ших речей, потрібних бойовикам на фронті) 
навчальну літературу. У великій кількості 
були ввезені на територію України російські 
підручники для шкіл. В такий спосіб Росія 
дає нам зрозуміти, що проблема завоюван-
ня територій, проблема завоювання якихось 
об’єктів інфраструктури і таке інше – відхо-
дить на друге місце. На перше місце виходить 
боротьба за уми і навіть душі людей, які жи-
вуть на цій території. Факти показують, що 
привозять не детективи, не якусь там беле-
тристику, не романи різні, а привозять саме 
навчальну літературу, особливо для молодшої 
школи. Це свідчить про те, що російські стра-
теги думають, якою буде ця територія через 
деякий час. Ми знаємо, що іноді простіше за-
воювати територію чи захопити якийсь об’єкт, 
аніж знищити патріотично налаштованих лю-
дей, які свідомі своєї позиції; людей, які гото-
ві боротися і за власне Я, і за свою державу. 
Тому ми спостерігаємо ось такі далекогляд-
ні і стратегічно продумані речі. У зв’язку з 
цим, завдання нашого Круглого столу, який 
прагне виробити рекомендації (в тому числі 
не тільки, мабуть, для влади, але і для самих 
науковців та суспільства), ще більше актуалі-
зуються. Ми повинні чітко розуміти, що нам 
треба робити ось в таких (здавалось би, на 
перший погляд, простих, але водночас – не-
простих) дуже загрозливих умовах. Відтак, 
проведення нашого Круглого столу є дуже 
своєчасним. 

Скажу вам так, що в Академії наук ведеть-
ся системна робота у цьому напрямі. Як казав 
уже Віце-президент Академії наук, Сергій 
Іванович Пирожков, ми готуємо відповідні 
наукові дослідження, ми вийшли на рівень 
щорічних національних доповідей, що стосу-
ються проблем Донбасу. Зокрема, наш Інсти-
тут бере серйозну участь у таких проектах. 
Одну із дотичних до проблеми праць я хочу 
зараз продемонструвати колегам, називаєть-
ся вона «Донбас в етнополітичному вимірі». 
Багато хто, мабуть, бачив цю книгу. Як не 

парадоксально, але ця книжка задумувалася 
і починалася робота над нею в 2010-му році, 
коли, як кажуть, ніхто не думав, які лихі часи 
на нас чекають. Закінчуючи роботу над цією 
працею, ми дійшли висновку, що існують 
певні об’єктивні й суб’єктивні передумови для 
того, щоб ця територія відчувала себе якоюсь 
своєрідною; як показала ситуація, трапилося 
те, що трапилося. Звичайно, причиною цього 
є і певні серйозні прорахунки влади. Зокре-
ма, я не беру конкретний історичний період, 
я беру всі 25 років української незалежності, 
тому що всі ці роки ніхто серйозної уваги цьо-
му регіону не приділяв. Більше того, ми гор-
дилися його промисловим виробництвом; ми 
гордилися його робітничим класом; врешті-
решт, ми дожились до того, що почали горди-
тися олігархами, яких там було більше, аніж 
у всій нашій державі. Виявилося, що ці олі-
гархи живуть за законами «Капіталу» Марк-
са, а капітал (за твердженням Маркса) є, так 
би мовити, інтернаціональним по своїй суті. 
Олігархів ідентичність місцевого населення 
(донецька вона, проросійська чи українська) 
абсолютно не цікавить, тому що вони ма-
ють іншу мету. У них на першому плані сто-
їть власний надприбуток. І, врешті-решт, ми 
отримали депресивний регіон з керованим на-
селенням. Повірте мені, населення, кероване 
не якимись там інформативно-маніпулятив-
ними спецтехнологіями, а кероване на рівні 
матеріальних мотивацій, біологічного якогось 
існування. Люди «за шматок хліба» вимуше-
ні були під час виборів голосувати за ті по-
літичні сили, які їм цей хліб (я не кажу навіть 
гарантували) – обіцяли. Тому то ми і отрима-
ли ось таку своєрідну ситуацію промислово-
го регіону з відсталою економікою. Олігархи, 
замість того, щоб вкладати в переобладнання 
й модернізацію підприємств, купували черго-
ві «мерседеси», яхти, літаки і таке інше. Все 
те, що могло належати жителям Донбасу, ви-
возилося за межі цієї території, навіть за межі 
України. Тому й трапилося так, що той з по-
літиків, хто щось більше пообіцяв (в режи-
мі, так би мовити, того, що люди були готові  
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це сприйняти) – завжди міг отримати якісь 
дивіденди, і в першу чергу – політичні. Так, 
мабуть, трапилося і цього разу. Крім тих при-
чин, про які ми тут говоримо і які привели 
до даної ситуації, є й інші – певний, доволі 
великий набір. Я не буду їх всі називати за 
браком часу, але скажу так: це причини, які 
вивели нас на цей конфлікт. Я, працюючи в 
одній державній установі, колись вжив тер-
мін – навіть не «війна», а «конфлікт», проте 
Міністерство закордонних справ мене дуже 
суттєво поправило. Довелося навіть в Указі 
Президента назву посади Ірини Геращенко, 
яка є уповноваженою з врегулювання, ви-
правляти: з «конфлікту» на «ситуацію». І як 
же ми можемо, так би мовити, вести якусь 
радикальну успішну боротьбу проти відвер-
того ворога, визнаючи це збройне вторгнення 
не «війною», і навіть не «конфліктом», а – 
«ситуацією» (як це, врешті-решт, називає і 
сьогодні чинна влада). Ось такі непослідовні 
кроки влади, які розмивають саму сутність 
військового протистояння. Я розумію, що на 
неї тиск був зовнішній, що десь-хтось-щось 
підказував (як то кажуть, про всяк випадок); 
мовляв – не треба радикалізувати ситуацію. 
Але якби ми вчасно називали речі своїми іме-
нами, то, можливо, і рішення були б і по Кри-

му, і по Донбасу іншими. На ці дві пробле-
ми – Донбасу і Криму, – я абсолютно згоден, 
треба дивитися комплексно, тому що вони 
дають можливість нам винести певні уроки. 
Ми маємо бути свідомими українцями-патрі-
отами, а не імітувати патріотизм. Патріотизм 
не в голослівних гаслах, а в тому, щоб вчитися 
обстоювати національні інтереси, вчитися на 
помилках інших. Тому я закликаю присутніх 
працювати над цими проблемами. Науковці 
нашого Інституту працюють і продовжують 
цю роботу активно. Ми готові брати участь 
у наукових проектах ІМФЕ і запрошуємо до 
участі у наших. Ясно, що під егідою керівни-
цтва Національної академії наук. 

Я вам скажу ще одне: ось такі парадок-
сальні висновки напрошуються з усього того, 
в чому ми живемо останні рік чи півтора. 
Україна отримала за цей період небувалий 
сплеск патріотизму. Те, чого ми не мали ра-
ніше; те, що ми прагнули стимулювати різни-
ми способами, але раніше не вдавалося. Саме 
ось ці трагічні виклики, підкреслюю – тра-
гічні події, дали нам небувалий сплеск патріо-
тизму. Про це нам сьогодні розповідала Ірина 
Пономарьова, що мешканці самі дивуються, 
чому ось так сталося, що і греки, і росій-
ськомовне населення Маріуполя враз стали 
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патріотами України, стали на її захист. Ми 
отримали унаслідок цих військових вторгнень  
процес стимулювання подальшого державо-
творення, адже у нас він ще не завершений по-
вністю. Ми до цього часу ще чітко не знаємо, 
де у нас кордон з Білорусією. А це – майже 
дві тисячі кілометрів. Зараз держава займа-
ється цим питанням після згаданих трагічних 
подій. Вже й Лукашенко погодився на демар-
кацію. Я розумію, що і затрати будемо нести, 
але будемо мати кордон з Білорусією. 

Далі. Ми внаслідок цих трагічних подій 
отримали найкращу (чи одну з кращих по 
духу) армій в Європі, одну з самих боєздат-
них. Я не беру до уваги проблеми військового 
оснащення, бо є щодо цього багато питань; 
але якраз ці події підтягнули багато проектів, 
пов’язаних з військово-промисловим комп-
лексом. Зокрема, Академія наук підтримала 
ті напрацювання академічних інститутів, які, 
здавалося, ще недавно зовсім не були по-
трібними. Вони були розроблені науковцями 
Академії на високому рівні, але не були за-
требувані й реалізовані владою. Лише зараз 
вони отримують свою реалізацію. 

Ми отримали реальне визнання і диплома-
тичну підтримку нашої держави у всьому світі. 
Повірте, це не на папері, це вже реальні речі. 
Я ще раз дякую організаторам, і перекона-
ний – нам є до чого тут долучитися і над чим 
спільно працювати.

Ганна Скрипник: Спасибі, Олеже Олек-
сійовичу! Шановні колеги, я думаю, що дуже 
слушні акценти зробив Олег Олексійович 
щодо напрацювань Національної академії 
наук, і передусім для військової сфери. На 
жаль, широкий загал суспільства не поінфор-
мований про численні унікальні винаходи і 
розробки інститутів природничо-технічного 
профілю Національної академії наук. Ці ви-
находи цікаві і Японії, і Європі, і Америці; 
не було тільки відповідного інтересу з боку 
українських державних відомств. Наша ж 
армія залишалася неналежно озброєною. 
Я думаю, що добре було б запросити на одне 

з засідань Президії Національної академії 
наук очільників силових відомств, щоб вони 
познайомилися з досягненнями українських 
науковців в царині хоча б техніки і сучасних 
технологій, надтвердих матеріалів тощо. Ду-
маю, що вони чимало змогли б заполучити 
для модернізації й технічного переоснащення  
нашої армії. 

Шановне товариство, дозвольте надати 
слово кандидату економічних наук, провідно-
му науковому співробітнику сектору соціаль-
них ризиків у сфері зайнятості населення Ін-
ституту демографії та соціальних досліджень 
Ірині Новак.

Ірина Новак,
кандидат економічних наук,  

провідний науковий співробітник  
сектору соціальних ризиків у сфері  

зайнятості населення Інституту демографії 
та соціальних досліджень  

імені М. В. Птухи НАН України
Шановні учасники Круглого столу, дуже 

вдячна за можливість виступити. Дозвольте 
коротко презентувати результати дослідження 
«Відродження Донбасу: оцінка соціально-еко-
номічних втрат і пріоритетні напрями держав-
ної політики».

Це дослідження було розпочато приблизно 
вісім місяців тому. Йому передувала робота з 
громадськими організаціями внутрішньо пере-
міщених осіб, були проведені ряд конференцій 
і круглих столів з даної проблематики. Внаслі-
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док цього до роботи були залучені п’ять ака-
демічних інститутів, що входять до Відділення 
економіки НАН України, зокрема й Інститут 
демографії та соціальних досліджень імені 
М. В. Птухи.

Щорічна національна доповідь, яка нами 
готується, охоплює чотири блоки питань – 
аналіз соціально-економічної ситуації на Дон-
басі в передкризовий період, соціально-еконо-
мічні втрати через війну на Донбасі, а також 
пріоритети та механізми відновлення соціаль-
но-економічного потенціалу Донбасу. Дослі-
дження стосується передусім підконтрольної 
Україні частини Донбасу. 

Оцінювання соціально-економічних та 
демо графічних наслідків і втрат унаслідок во-
єнних дій на Донбасі зараз є дуже актуаль-
ним завданням. Втрати цивільного населення 
вже перевищили 7 тисяч осіб і продовжують 
зростати. Окрім безпосередньої загрози жит-
тю населення під час бойових дій, погіршення 
його здоров’я у конфліктному регіоні спричи-
няє порушення нормальних умов життя, від-
сутність необхідної медичної допомоги (або її 
відстрочення), брак лікарських засобів, виму-
шене неотримання потрібного лікування. 

Загальні підтверджені міграційні втрати 
регіону вже перевищили 1,5 мільйони осіб. 
Більшість вимушених переселенців зараз пе-
ребуває в підконтрольних Україні районах 
Донбасу та в регіонах, що межують з ним. 
Менша частина людей поїхала в інші, більш 
віддалені регіони України. Однак, невизначе-
ність реальних перспектив щодо припинення 
бойових дій та відновлення контролю України 
над окупованими територіями матиме наслід-
ком подальше збільшення масштабів внутріш-
ньої міграції населення.

Одним із загрозливих соціальних наслідків 
є руйнування поселенської мережі. Середня 
щільність населення зменшилася на 20,2 %, 
що є критичним з точки зору відновлення по-
тенціалу людності поселень Донбасу в най-
ближчій перспективі.

Збільшення масштабів бідності серед на-
селення Донбасу через втрату основних дже-

рел доходів, майна та соціального статусу має 
наслідком формування феномену раптової 
бідності. 

Сьогодні у виступах порівнювали сучасну 
ситуацію на Донбасі з Чорнобильською ка-
тастрофою. Так, ситуація на перший погляд 
дещо схожа, але є велика відмінність у тому, 
що люди, які зараз виїжджають з Донбасу, 
часто роблять це з ризиком втрати життя; 
втрачають не лише майно, але також і власні 
соціальні зв’язки та статус. 

Натомість, коли переселяли людей з Чор-
нобиля, держава забезпечувала їм принаймні 
якесь житло. Зараз ситуація складніша. Со-
ціологи підтвердять, що перші пріоритети, на 
які звертають увагу вимушені переселенці, це 
житло і робота. Тобто те, що багатьох людей 
тримає і вони не можуть виїхати, бо не мають 
можливості влаштуватись і заробляти собі на 
існування в іншому місці. 

З приводу економічних втрат – дуже важ-
ливо те, яким чином мусить функціонувати 
економіка тієї частини Донбасу, що залиши-
лась під контролем України. Частина терито-
рії, яку ми сьогодні тимчасово не контролю-
ємо, була економічно пов’язана з частинами 
Донецької та Луганської областей, що зараз 
контролюються Україною. Зараз ці зв’язки 
зруйновані. Унаслідок цього залишились чо-
тири промислових кластери: хімічний, мета-
лургійний, паливно-енергетичний, машинобу-
дівний. Важливо створити необхідні умови, 
для того, щоб вони працювали, адже втрати 
робочих місць на Донбасі склали від 50 % для 
великих підприємств до 80–90 % – для ма-
лих та середніх підприємств. Унаслідок цього 
від 1,1 до 1,8 мільйони працездатних осіб у ре-
гіоні частково або повністю залишилися без 
роботи та засобів до існування, що призвело 
до появи майже 2 мільйонів осіб економічно 
неактивного населення.

Сьогодні звільнені території Донбасу зно-
ву мають шукати своє місце в міжнародних 
транспортних коридорах, відновлювати і бу-
дувати транспорту інфраструктуру. Це те, що 
необхідно та можна почати робити вже зараз. 
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Тут важливо віднайти баланс між державною 
підтримкою та ідеологією публічно-приватно-
го партнерства, завданнями і можливостями 
громадянського суспільства, місцевого само-
врядування, тобто в якій пропорції поєднати 
визначені складові, щоб механізм почав пра-
цювати. Це дуже важливо і це нелегке за-
вдання. Ми намагалися дати відповіді на ті 
питання, які перед собою поставили, і запро-
понували для впровадження певні елементи 
економіко-правового механізму відновлення 
Донбасу в контексті вимог угоди про асоціа-
цію України з ЄС. Для цього вперше у допо-
віді підготовлений пакет проектів норматив-
но-правових актів, необхідних для реалізації 
запропонованих пріоритетів і механізмів від-
новлення Донбасу.

Доповідь буде передана до Кабінету Міні-
стрів України. Робота в цьому напрямку буде 
продовжена, зокрема щодо визначення особли-
востей і обсягів втрат на окупованих територіях 
з перспективою подання міжнародних судових 
позовів до держави-агресора. Таким чином, ми 
до частини дослідження, яку зробили за дани-
ми з підконтрольних територій, будемо дода-
вати інформацію про окуповані території. Піс-
ля цього буде ще один етап роботи в контексті 
наслідків подій на Донбасі, де в рамках про-
грами НАН України буде досліджено, яким 
чином події на Донбасі вплинули на ситуацію 
в Україні в частині проблематики, якою за-
ймається наш Інститут – демографії, соціаль-
ної політики і соціально-економічної ситуації.  
Дякую за увагу!

Ганна Скрипник: Дякую, пані Ірино! 
Шановні колеги, хочу зауважити, що пані 
Ірина так само є уродженкою Донбасу, і для 
неї ці проблеми – не є простою абстракцією, 
а є близькою реальністю, бо на окупованій 
території лишилося чимало родичів і друзів, 
які потерпають від окупації.

Товариство, дозвольте надати слово дирек-
тору Інституту літератури, академіку-секрета-
рю Відділення мови, літератури та мистецтво-
знавства Миколі Григоровичу Жулинському.

Микола Жулинський,
доктор філологічних наук,  

академік-секретар Відділення мови,  
літератури та мистецтвознавства  

НАН України, 
директор Інституту літератури  

ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Дякую! Свій виступ я хотів би розпочати 

інформацією про те, що російські терористи 
зняли меморіальну стелу на корпусі першого 
Донецького університету, яка була присвяче-
на Василю Стусу. Чому я про це згадав? Я, як 
свого часу член Уряду, Віце-прем’єр-міністр, 
відкривав цю меморіальну стелу разом із го-
ловою Донецької обласної державної адміні-
страції Віктором Януковичем. І Янукович тоді 
прочитав свій виступ українською мовою. Це 
доволі був патріотичний виступ, в якому він 
дав оцінку ролі і значення творчості й життя Ва-
силя Стуса. І парадокс! Дивіться: Янукович її 
відкривав, цю стелу, а ті, хто начебто протестує 
проти повалення режиму Януковича, її зняли. 
Шановні колеги, я дуже вдячний Ірині Поно-
марьовій, яка наводила тут соціологічні дані. 
Я хотів би звернути увагу, який процент молоді 
підтримує Україну і який процент старшого чи 
середнього покоління зорієнтовано на Росію. 
Те, що трапилося на Донбасі і в Криму, це є, 
безперечно, дуже продумана, цілеспрямована 
політика Російської Федерації, яка з усіх сил 
намагається зберегти те, що в їхній уяві було 
Радянським Союзом або імперією. Зрозуміло, 
що вони поспішали і трапився їм дуже вигід-
ний момент, коли вони вчинили оцю агресію в 
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літератури та мистецтвознавства  Елітератури та мистецтвознавства  
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ШевЕШевченка НАН УкраїниЕченка НАН УкраїниЕДякую! Свій виступ я хотів би розпочати ЕДякую! Свій виступ я хотів би розпочати 
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Криму. Вони розрахували, що є ще покоління 
в Україні, яке ще перебуває під тими ідеологіч-
ними установками, стереотипами мислення, які 
були нав’язані комуністичною системою. Зміни 
ще кардинальної не відбулося в Україні, але був 
дуже серйозний сигнал, оскільки Україна по-
чала рух до Європи. Ви знаєте, яка була реак-
ція Росії і на того ж Президента Кучму, який 
заявив чітко, що Україна йде в Європейський 
Союз і готова вступити в НАТО. Я не буду 
говорити про касетний скандал, про вбивство 
Гонгадзе і так далі. Ви всі прекрасно розумієте, 
що без російських спецслужб це б не відбулося. 
Пам’ятаймо, що навіть і той же Янукович, і та 
ж партія регіонів спочатку мали орієнтацію на 
вступ до Європейського Союзу. І цей сигнал, 
що Україна уже відходить від «русского мира», 
був дуже уважно проаналізований Росією. Ро-
сія, ясна річ, вчинила цю агресію і в Криму, і на 
Сході України. Я можу сказати з свого влас-
ного досвіду. 1992–1994-й роки – я був тоді 
в Уряді, і я пам’ятаю, що тоді були так звані 
представники Президента в кожній області і в 
Автономній Республіці Крим. Я відповідав за 
гуманітарну політику. Кожний квартал заступ-
ники представника Президента, які відповіда-
ли в регіонах за гуманітарні питання, приїздили 
в Київ і звітували (я це наголошую – звітува-
ли) про впровадження української мови як мови 
державної у своїх регіонах. Не було тоді ніякого 
протесту проти цього в жодній з областей. Був 
закон 1989 року про мови в Українській РСР. 
Не було ще Конституції України, статті 10-ї;  
і я можу сказати, що ніхто ніяких протестів 
не виявляв, з жодної області, ні з Донецької, 
ні з Луганської, ні з Криму. До чого я це все 
веду? Я веду мову про те, що все, що ми маємо 
сьогодні – це наслідки відсутності цілеспря-
мованої системної державної політики, яка б 
велася. Мовна політика просто була абсолютно 
не продумана і не вивірена. Я також дуже солі-
даризуюся із професором Пономарьовою, про 
те, що в принципі у нас і в Донецькій, і в Луган-
ській області, і навіть в Криму, є, як би сказати, 
певний шар суспільних настроїв, на яких мож-
на спрацювати, і вони можуть відіграти визна-

чальну роль. Але для цього потрібно працюва-
ти. Тому, що ми й досі по суті не запропонували 
нормальної системи цінностей і пріоритетів, на 
яких будується Україна. Ми весь час боялися, 
щоб не образити росіян. Ми все робили, але не 
були самодостатніми. І, як ви бачите, для Росії 
не головне було російськомовне населення, яке 
вони начебто збиралися захищати, не головне 
було навіть російська мова. Їм було головне за-
воювати оцей простір. Як уже хтось сьогодні 
говорив, він буде завойовуватися іншими прі-
оритетами – пріоритетами політики. Тому для 
нас проблема сьогодні дуже важлива є одна – 
це формування ідентичності, бо відбувається 
процес самоусвідомлення. І тут дуже важливий 
фактор – інформаційний. Це завдання номер 
один. Відсутність нашої цілеспрямованої полі-
тики є першопричиною нашої поразки, і це ми 
мусимо визнати. Закінчуючи, хочу сказати, що 
оця суспільна матриця, яка існувала і на Схо-
ді існує зараз, вона не була запліднена новими 
ідеями, якимись спільними ідеями, які б від-
повідали духу і характеру будівництва укра-
їнської держави. Відсутність оцієї ідеї дала 
можливість російській інформаційній політиці 
вплинути на цю систему, оживити ці носталь-
гічні настрої по Радянському Союзу, які в них 
асоціювалися із сучасною вже Росією, і таким 
чином збурити ці маси і певною мірою отрима-
ти таку підтримку, на яку здобулися так звані 
сепаратисти і російські терористи. І в нас, мені 
здається, в першу чергу необхідно щось про-
понувати, в першу чергу працювати з біжен-
цями. Це люди, з якими потрібно невідкладно 
працювати. Вони повернуться на Донбас, і ці 
біженці повинні бути під особливим прицілом, 
під пильною увагою нашої держави. Я маю на 
увазі школи і різного роду фактори культурного 
значення. Друге – це інформаційна політика, 
цілеспрямована, системна, продумана. Держа-
ва будь-де, розумна держава в таких випадках 
будь-що би відмовилася навіть збільшувати 
зарплати, пенсії, а кинула б кошти на Дон-
бас, щоб його повернути. І це, я переконаний, 
і наша мета там, на тих окупованих територі-
ях. Акцент слід зробити на інтелігенцію, тому 
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що інтелігенція – це соціальний конструкт, на 
якому базується все. Базуються суспільні на-
строї, базується система мислення, і так далі. 
І тому отака повинна бути навіть точкова ува-
га і робота саме з цією інтелігенцією. Бог з 
ними, працюють вони в тих вузах, чи як там 
вийшло, чому залишилися. Я не думаю, що там 
більшість залишилася за переконаннями, зали-
шилися в силу якихось обставин життєвих чи 
елементарно соціальних. На них треба зверну-
ти увагу, з ними треба співпрацювати, з ними 
треба знаходити порозуміння. Слід висловлю-
вати, як кажуть, ті позиції, в яких ми зацікав-
лені і яких вони не будуть декларувати вголос, 
але, принаймні, вони будуть існувати в їхній 
свідомості. І на закінчення зауважу (оскільки 
прийшов пан Богдан Червак з Держкомітету 
телебачення і радіомовлення), я в суботу був в 
Ічні, Чернігівська область. Там був День міста. 
І ви знаєте, що мене вразило і я просто був у 
захопленні. Це була демонстрація в районному 
центрі: йшли собі школи, йшли вчителі, йшла 
якась будівельна фірма, ішов якийсь завод, 

який переробляє молоко. Але переважна біль-
шість йшла у вишиванках, з національними 
прапорами. Такий патріотичний дух і всюди, 
всюди повністю українська мова. Це ж на кор-
доні з Росією! І що я дізнаюся? Виявляється, 
там уже не працює сьогодні українське теле-
бачення, немає, вже все відрізано. Чого це там 
так вийшло? Що там трапилося? Мене дуже 
просили, ці люди казали: «Ну, як це так, УТ-1 
нема». Пане Червак, з’ясуйте, що там сталося. 

Ганна Скрипник: Дякую, Миколо Григо-
ровичу, дуже слушні речі Ви сказали. Думаю, 
що, справді, якби владоможці були зацікавлені 
врегулювати хоча б інформаційні проблеми, то, 
можливо, вже сьогодні щось зрушилося б на 
краще. 

Колеги! Дозвольте в продовження нашої дис-
кусії надати слово доктору філологічних наук, 
професору кафедри української та класичних 
мов Національного університету біоресурсів і 
природо користування пану Сидору Кіралю.
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Круглий стіл

Сидір Кіраль,
доктор філологічних наук, професор  

кафедри української та класичних мов  
Національного університету біоресурсів  

і природокористування України
Високоповажне товариство! Вельмишанов-

на Ганно Аркадіївно!
Дякую за надану можливість взяти участь 

у засіданні такого поважного товариства. Пи-
тання, що сьогодні тут є предметом обговорен-
ня, надзвичайно актуальні! Підхоплю думку 
свого шановного колеги-літературознавця ака-
деміка Миколи Жулинського про те, що наша 
держава (ідеться про керівництво держави – 
від Президента до керівника уряду) мала б 
обрати більш гнучку політику в умовах війни 
щодо вирішення гуманітарних питань, зокре-
ма, на Донбасі. Однак при цьому я запитую 
себе, але чи було за роки нашої незалежності в 
нас наше керівництво держави. Мушу з гірко-
тою визнати, що ні. Для мене чи не кожен но-
вий склад уряду – це все оновлені комерційні 
проекти, бо насправді й по-справжньому ніхто 
не дбав про інтереси України, про ті головні 
духовні цінності, що є осердям кожної само-
достатньої й успішної держави. 

У нас за всі ці роки була відсутня чітка, 
прозора й конструктивна програма духовного 
відродження, не було визначено тих стрижне-
вих орієнтирів, що мали б сприяти вирішенню 
дражливих питань, особливо в мовній політи-
ці. Я представляю вищу школу, і мені це пи-
тання дуже болить, адже незбагненним як для 
мене, так і для багатьох є лист міністра освіти 

і науки Сергія Квіта, здавалось би, нашого, 
українського міністра, про право вирішувати 
кожному вишу викладання чи не викладання 
історії України, української мови. Наша ко-
лега з Маріупольського університету навела, 
на жаль, сумну статистику про те, яку пози-
цію щодо останніх подій на Донеччині обрали 
україномовні викладачі. А таких «україномов-
них» керівників садочків, шкіл, вишів в Укра-
їні цілком достатньо. І якщо навіть у Львові 
в деяких вишах поставили під сумнів питання 
викладання історії України, української мови, 
то, звісно, як на цю «самостійність» щодо ви-
кладання української мови відреагувало б 
чимало керівників на Сході та Півдні Украї-
ни. Я сподівався, що наш міністр Сергій Квіт 
відмінить наказ свого «паперєдніка» Дмитра 
Табачника, яким той анулював наказ міністра 
І. Вакарчука щодо викладання української 
мови впродовж трьох семестрів зі складан-
ням державного іспиту. Такий сертифікат на-
давав би право випускникові надалі обіймати 
державні посади, оскільки підтверджував би 
володіння ним державною мовою. Про це тре-
ба казати, цього треба домагатися, бо в сту-
дентів при такому підході інша, більш поваж-
на й відповідальна мотивація щодо вивчення 
державної української мови. Викладання цієї 
дисципліни має проводитися таким чином, аби 
студенти розуміли, що мова виконує не лише 
комунікативну функцію, а й ідентифікаційну, 
націєтворчу, культуроносну. Ми маємо так до-
бирати навчальний матеріал, аби він працю-
вав на формування духовності, патріотизму. 
Колись письменник Володимир Яворівський 
казав, що спочатку має бути сильна економіка, 
а потім вирішаться й питання мови. На жаль, 
це не так. Я глибоко переконаний у тому, що 
лише національно орієнтований, духовно ба-
гатий фахівець дбатиме якраз про економічне 
зростання держави, її добробут. 

Тут уже йшлося, як запроваджувався в 
життя ще той УРСР-ський Закон про мови. 
Я маю в цьому плані значний досвід, бо меш-
кав тоді в Бердянську, був свідком того, яка 
чудова програма розвитку мови була розробле-
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на в нашому місті. Якби хоча б на 80 % вдало-
ся зреалізувати її в життя, то проблем Сходу, а 
також і Криму не було б. Сьогодні ми платимо 
дуже високу ціну за державну бездіяльність у 
сфері гуманітарної політики, зокрема в мовній. 
Наведу конкретний приклад. Ще в далекому 
1991 році я організував своїх студентів на по-
їздку до з Бердянська до Львова. Їхні батьки, 
як зізнавалися згодом студенти, наказували, 
щоб вони, не дай Боже, не спілкувалися з міс-
цевими жителями російською мовою, бо, мов-
ляв, «побити можуть, з трамвая викинути» і  
таке інше. Які тільки міфи не гуляли тоді про 
Західну Україну. Я свідомо запропонував 
студентам спілкуватися у Львові російською 
мовою, і, слава Богові, усі повернулися в Бер-
дянськ живими і вже з іншими уявленнями 
про українську історію. Коли вони зустрілися 
з поетесою, політичним в’язнем Галиною Гор-
дасевич, яка їм надзвичайно цікаво розповіла 
про життя і чин Степана Бандери, а згодом 
відбулася зустріч із кандидатом історичних 
наук Григорієм Дем’яном, дослідником ОУН-
УПА, то студенти від почутої правди були 
приголомшені, а додому повернулися вже ін-
шими людьми. Не дарма ж кажуть: «Спізнай-
те правду – і правда визволить Вас».

Тут шановний Іван Федорович Драч казав, 
що ми часом самі створюємо собі проблеми в 
мовному питанні й навів той факт, як Ірина 
Фаріон реагувала на імена «Даша», «Маша», 
«Ваня». Погоджуюся, що тут є певна край-
ність, але мушу сказати, що та ж Фаріон на 
книжковому ярмарку у Львові цього року 
представляла свою нову фундаментальну мо-
вознавчу працю «Суспільний статус старо-
української (руської) мови у ХІV–ХVІІ сто-
літтях: мовна свідомість, мовна дійсність, 
мовна перспектива», у якій на основі багатьох 
джерел і документів дійшла до висновку, що 
не в Донецьку, не в Луганську зародилася оця 
москвофільська бацила, а у Львові, і ми це ма-
ємо визнати!!! Наша мовна свідомість спотво-
рена отим нав’язаним нам білінгвізмом. 

Я прожив двадцять років на Сході України, 
знаю цей край дуже добре. Там загалом жи-

вуть чудові люди, але вони були віддані на від-
куп чужоземному впливові. Маємо зізнатися 
в тому, що ми програли інформаційну війну за 
Східну Україну. Люди там не знають правди; 
влада незалежної України віддала інформа-
ційний простір регіону проросійським олігар-
хам – власникам медіа. Ми маємо, нарешті, 
називати речі своїми іменами, не думати, а що 
хтось скаже, адже письменниця Галина Кирпа 
в інтерв’ю «Українській літературній газеті» 
від 11 вересня 2015 року на запитання Натал-
ки Поклад: «Як дивишся на майбутнє україн-
ського слова і нашої літератури?» – відповіла 
словами десятилітньої Катрусі, героїні її твору: 
«Мій тато став зіркою» (дозволю собі зациту-
вати): «А чимдалі, то я все більше дивуюся, 
чого воно так виходить? А що як цьому ніколи 
не буде кінця-краю? Баболя казала, що ми ніби 
товчемо воду в ступі. Невже і нам із Костиком 
усе життя доведеться ходити під парламент на 
мітинги? А потім ходитимуть наші діти? А по-
тім – наші внуки? Доки ж це може тривати? 
Чи не до кінця світу? Хіба не можна захистити 
нашу мову назавжди, щоб ніхто її більше не 
кривдив?» І справді, устами дитини говорить 
сам Бог! Якщо ми не захистимо нашу мову, то 
цього не зробить за нас ніхто. У нас немає дер-
жавних інституцій, які б відали питанням мов-
ної політики. У Франції, наприклад, якій не 
загрожує зникнення мови, діє чотири держав-
ні інституції, які опікуються питаннями мови; 
недавно там прийнято закон про захист фран-
цузької мови від шаленого впливу англіцизмів 
як на розмовному, так і термінологічному рівні. 
У червні цього року я вибрався до Польщі на 
конференцію в Жешувський університет і був 
прикро подивований тим, що не так уже й га-
ряче там нас підтримують у боротьбі з Росією; 
і, як з’ясувалося, є там симпатики Путіна. Чи-
мало таких і в Німеччині, як не дивно. 

Згадувана вже Галина Кирпа в цьому ж 
інтерв’ю висловила ще одну болючу думку-
правду: «Війна проти української душі – в 
розпалі!». Як зупинити цю війну? Недавно 
мені в потязі довелося спілкуватися із сол-
датом, сорокарічним Романом із Тернополя, 
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який рік прослужив під Маріуполем і їхав на 
десять днів у відпустку. Скаржився, що від 
поганої води він втратив майже усі зуби; що 
без волонтерів не міг собі уявити виживання 
армії на початку своєї служби; що спочатку в 
боях було дуже страшно вбивати, а тепер він 
може вбити ворога цілком спокійно (майже 
всю ніч він щось вигукував у сні й тримав під-
нятою руку, а вказівний палець весь час немов 
пульсував на спусковому крючку автомата!). 
На моє запитання, як скоро закінчиться війна, 
мій співбесідник з гіркотою заявив: «Не ско-
ро! Війна стала дуже дохідним комерційним 
проектом для олігархів! Повірте, – з твердою 
упевненістю сказав воїн-Роман, – якби була 
воля керівництва держави, то навіть при тій 
зброї, що маємо, ми могли б за місяць відно-
вити свої кордони, звільнити від банди укра-
їнські землі! Але тої волі нема! Багатьом це 
невигідно!». Я подумав, що без психологічної 
реабілітації Романові буде непереливки після 
повернення додому. 

В цьому контексті хочеться сказати також 
про ті проблеми, які сьогодні обговорюються в 
цій залі. А що ж робити з нашою покрученою 

й перекрученою мовною свідомістю? Коли ж 
припиниться війна проти нашої душі, про що 
сказала Кирпа, адже наша душа – це наша 
мова. На жаль, стереотип про українського 
«націоналіста» ще й до цього часу сидить у 
свідомості широкого загалу, відлякуючи і спо-
нукаючи обирати опонентів проукраїнських 
політичних сил до влади. 

Водночас мене тішить те, що серед на-
шої молоді намітилися позитивні тенденції. 
Я вже впродовж десяти років веду міні-со-
ціологічне опитування серед студентів різ-
них факультетів. Цього року на запитання, 
чи потрібна друга державна мова в Україні, 
тобто російська, російськомовні респонденти 
відповіли, що в побуті, з батьками, у тран-
спорті вони спілкуються російською, але ка-
тегорично проти російської як другої держав-
ної; наголошують, що це буде початок смерті 
української. Серед них чимало жителів ве-
ликих зросійщених міст, наприклад Дніпро-
петровська, Запоріжжя. Студенти слушно 
зазначають, що їм соромно за наших держав-
них мужів, депутатів, які свідомо ігнорують 
українську мову. Молодь дуже розчарована 
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відсутністю серйозних змін у нашій державі 
після Революції гідності. Визнаючи подвиг 
Героїв Небесної Сотні, який змінив і їх свідо-
мість (вони повірили в те, що є люди, готові 
з дерев’яним щитом стати на захист своєї й  
державної гідності і вмерти за це!), вони вбо-
лівають за те, аби не марним був їх воісти-
ну героїчний подвиг. Про це недавно писали 
студенти 3-го курсу гуманітарного факульте-
ту у творі-роздумі «Російсько-українська ві-
йна в контексті сучасної України – мої думки 
та спостереження». Гріє душу й таке: недавно 
дав студентам завдання виписати мартиро-
лог переслідувань і заборон української мови 
й обрати ту дату, яка їх вразила найбільше. 
Серед них найчастіше називали заборону 
святкування ювілею Шевченка в 1914 році, 
встановлення за радянських часів надбавки 
вчителям російської мови, а також указ Пе-
тра І про знищення українських церковних 
книг через спалення. Насамкінець хочу озна-
йомити шановне товариство з дуже цікавим 
документом, який недавно розшукав: 6 лип-
ня 1927 року вийшла Постанова ВУЦВК 
та РНК УРСР «Про забезпечення рівно-
правності та сприяння розвиткові української 
культури», де записано таке: «За ламання 
правил цього положення винні підлягають 
кримінальній відповідальності. Співробітни-
ків, що не вживали належних заходів щодо 
вивчення української мови, а також тих з 
них, що виявляють негативне відношення до 
українізації, керівники відповідних установ й 
організацій адміністративно звільняють, не 
надаючи вихідної допомоги й без поперед-
жень». Не хочеться в цій світлій залі й серед 
такого товариства ставити за приклад дії ко-
муністів, які вони робили свою справу вперто 
й упевнено, але інколи, як твердить народна 
мудрість, треба вчитися досвіду й у наших 
ворогів. 

Ганна Скрипник: Спасибі, пане Кіралю! 
Шановне товариство, дозвольте надати слово 
нашому колезі з Харкова, який за матеріала-
ми статистики досліджує демографічні зміни, 

а також зміни етнічної структури та етнічної 
ідентичності. Він дуже добре обізнаний із тими 
процесами, які мали місце на Сході України у 
минулому, добре обізнаний також і з сучасною 
ситуацією. Отже, слово професору, доктору 
історичних наук Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний ін-
ститут» Володимиру Скляру. 

Володимир Скляр,
доктор історичних наук,  

завідувач кафедри історії науки і техніки 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»
Агресія Росії проти України, так звана «гі-

бридна війна», призвела до окупації Криму 
та частини Донбасу. Важливе значення має 
дослідження динаміки чисельності населен-
ня, яке опинилося на окупованих територіях. 
Такий аналіз проводився не лише в межах 
Криму, Донецької та Луганської областей, 
але з урахуванням його територіального роз-
міщення за окремими містами обласного під-
порядкування та районами. Найповнішою 
джерельною базою для такого дослідження 
можуть слугувати матеріали Всеукраїнського 
перепису населення 2001 року, хоча відтоді 
до 2014 року, коли розпочалася агресія проти 
України, відбулися значні зміни (скорочення) 
в чисельності населення в Криму, а особливо 
на Донбасі. Ці зміни були спричинені депо-
пуляційними та міграційними процесами. Ще 
істотніше зменшилася чисельність населення 
цих регіонів протягом 2014–2015 років через 
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так звану «гібридну війну», унаслідок якої ба-
гато людей загинуло, ще більше стали інвалі-
дами. Сотні тисяч вимушено стали біженцями 
й розселилися в інших областях України чи ви-
їхали за кордон. 

Серед 28 міст обласного підпорядкування 
Донеччини окупованими є 13: Донецьк, Ма-
кіївка, Горлівка, Єнакієве, Харцизьк, Торез, 
Сніжне, Шахтарськ, Дебальцеве, Ясинувата, 
Кіровське, Докучаївськ та Жданівка. У цих 
міськрадах мешкало 2 455,0 тис. осіб. 

Серед 18 районів області повністю чи част-
ково окуповані 9. Повністю – 3: Шахтар-
ський, Амвросіївський та Старобешівський, 
майже повністю – 2: Новоазовський та Тель-
манівський, частково – 4: Ясинуватський, 
Артемівський, Волноваський та Мар’їнський. 
У цих районах мешкало 240,0 тис. осіб. Усьо-
го в цих міськрадах та районах Донеччи-
ни – 2 695,0 тис. осіб, що становило 55,8 % 
від загальної чисельності населення облас-
ті (4 825,5 тис. осіб).

З 14 міст обласного підпорядкування Лу-
ганщини окупованими є аж 11: Луганськ (окрім 
міста Щастя, яке входить до складу Луган-

ської міськради), Красний Луч, Алчевськ, 
Краснодон, Свердловськ, Стаханов, Ровень-
ки, Антрацит, Первомайськ, Брянка та Кі-
ровськ. У цих міськрадах мешкало 1 468,0 тис. 
осіб. Вільними від окупації залишилося лише 
три міста обласного підпорядкування: Лиси-
чанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне.

Серед 18-ти районів області повністю або 
частково окупованими є 8. Повністю – 5: 
Лутугинський, Свердловський, Краснодон-
ський, Антрацитівський та Перевальський, 
майже повністю Слов’яносербський, частко-
во Попаснянський та Станично-Луганський. 
У цих районах мешкало 358,0 тис. осіб. Ра-
зом у всіх окупованих міськрадах та районах 
Луганщини – 1 826,0 тис. осіб, що складало 
71,9 % загальної чисельності населення облас-
ті (з 2 540,2 тис. осіб).

Отже, з 42-х міст обласного підпорядку-
вання Донбасу окупованими є 24, у тому числі 
й обидва обласні центри. Із 36 районів окупо-
вано 17. На окупованих теренах Донбасу меш-
кало 4 521,0 тис. осіб, що становило 61,4 % 
загальної чисельності населення цих двох об-
ластей (із 7 366,0 тис. осіб). На неокупованій 
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території зосереджувалося лише 2 845,0 тис. 
осіб (38,6 %).

Повністю окуповані також АР Крим та 
Севастополь (12 міст обласного підпорядку-
вання та 14 районів). Загальна чисельність 
населення Криму – 2 401,0 тис. осіб, у тому 
числі: АР Крим – 2 024,0 тис. осіб, Севасто-
поль – 377,0 тис. осіб.

У цілому на окупованій частині Донбасу та 
в Криму мешкало 6 922,0 тис. осіб, що скла-
дало 14,3 % загальної чисельності населен-
ня України – 48 240,9 тис. осіб (за переписом 
2001 р.). Із 490 районів України окупованими є 
31 район – 6,3 % загальної кількості районів. 
Із 177 міст обласного підпорядкування окупова-
ними є 36 міст – 20 % їх загальної кількості.

Загальна площа України – 603,7 тис. 
кв. км. Крим – 27,1 тис. кв. км. Загаль-
на площа Донецької та Луганської облас-
тей – 53,2 тис. кв. км, з них близько 18 тис. 
кв. км. – окуповані терени. У цілому під ро-
сійською окупацією в Криму та Донбасі опи-
нилася територія площею 45 тис. кв. км, що 
становить 7,5 % території України, що майже 
удвічі менше, ніж частка населення цих тере-
нів серед усього населення України – 14,3 %. 
Такі відмінності спричинено тим, що окупо-
вані частини Донеччини та Луганщини на-
лежать до найбільш урбанізованих теренів 
України.

Ці втрати величезні. Це більше, ніж площа 
Швейцарії (41,3 тис. кв. км) чи Нідерландів 
(41,5 тис. кв. км) або Данії (43,1 тис. кв. км). 
А за чисельністю населення, яке опинилося на  
окупованих територіях (6,9 млн осіб) набли-
жається до Болгарії (7,2 млн осіб) чи Швей-
царії (7,6 млн осіб). До того ж варто навести 
і таке порівняння: чисельність населення на 
окупованих землях Криму та Донбасу була  
фактично такою ж, як і в п’яти західних об-
ластях, разом узятих: Львівській, Івано-
Франківській, Тернопільській, Волинській та 
Рівненській.

Зміни чисельності населення за 2001–
2014 роки. За офіційними матеріалами Держ-
комстату на початок 2014 року, тобто до того, 

як розпочалася агресія Росії проти України, 
чисельність населення Донеччини становила 
4 343,9 тис. осіб, Луганщини – 2 239,5 тис. 
осіб, а населення Криму (АР Крим та Севас-
тополь) – 2 353,1 тис. осіб. Загальна чисель-
ність населення України у цілому складала 
45 426,2 тис. осіб. 

Упродовж 2001–2014 років відбуло-
ся скорочення чисельності всього населен-
ня України на 5,83 % (2 814,7 тис. осіб), із 
48 240,9 тис. осіб до 45 426,2 тис. осіб. За 
цей час населення Донеччини зменшилося на 
9,98 % (481,6 тис. осіб), із 4 825,5 тис. осіб 
до 4 343,9 тис. осіб. Особливо інтенсивно, 
внаслідок депопуляції та міграцій, скорочува-
лася чисельність населення Луганщини – на 
11,84 % (300,7 тис. осіб), із 2 540,2 тис. осіб 
до 2 239,5 тис. осіб. Найменш істотно змен-
шилася чисельність населення Криму – лише 
на 2,00 % (48,1 тис. осіб), із 2 401,0 тис. осіб 
до 2 353,1 тис. осіб.

Отже, унаслідок агресії Росії під чужинець-
кою окупацією опинилася значна частина те-
риторії України та її населення. Досить багато 
мешканців Криму, а особливо Донбасу, стали 
біженцями. На Донбасі продовжують гинути 
українські військові та цивільне населення від 
збройних атак сепаратистських терористичних 
угруповань. Тому чисельність населення на 
окупованих теренах нині значно менша, ніж до 
початку так званої «гібридної війни».

Ганна Скрипник: Спасибі, пане Володи-
мире! Я прошу Вас, як і інших присутніх ко-
лег, в електронному чи у письмовому форматі 
передати до оргкомітету тексти виступів для 
опублікування. Всі матеріали цього Круглого 
столу будуть опубліковані. 

Шановні колеги, в нашій аудиторії є вчені 
з Криму. Чим живе насправді сьогодні Крим, 
як там українцям ведеться і які прогнози на 
майбутнє – ці питання всіх нас хвилюють. Ін-
формацію про це надасть доктор філологічних 
наук, професор, завідувач кафедри української 
філології Таврійського національного універ-
ситету Віктор Гуменюк.
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Круглий стіл

Віктор Гуменюк,
доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української філології 
Таврійського національного університету  

імені В. І. Вернадського

Сьогодні, крім аналітичних доповідей, тут 
також вірші звучали. Я також дозволю собі 
невеличкий вірш прочитати; думаю, що він 
дуже символічний в контексті нашої тематики.

Київ наш – не ваш,
Русь не ваша, наша.
В головах у вас несусвітня каша.
Кажете, ми – це ви,
Вважаєте, нас нема
І неймовірна пиха
Вас, чомусь, пройма.
Дивіться, з тої пихи не лусніть, ґоспода.
Стороною і вас, і нас хай обходить біда!

Цей вірш мною був написаний п’ять років 
тому. Не сьогодні. Тобто я цю біду передчу-
вав. І написав я його у Трускавці. Перед цим 
ми були з дружиною в Празі на екскурсії. Їде-
мо в автобусі і там, у Празі, запитують: «Якою 
мовою вести вам екскурсію?». Якщо більшість 
просить англійською, то буде англійською, 
більшість просить російською, то буде росій-
ською, і так далі. Без проблем. Вирішується 
питання відразу. А ось як це буває у Трускавці: 
«Чи всі розуміють українську мову?» – «Да, 
да, нам українською мовою». Чуємо заяву двох 
людей: «А ми із Донбаса». Все – без жодних 
розмов екскурсія йде російською мовою. Ми з 

дружиною з Криму приїхали, хотіли почути в 
Західній Україні українську мову, але це було  
неможливо. І так було насправді: такі там в Га-
личині бандерівці. Скільки ми їздили, ходили 
на екскурсії, скрізь (заради двох-трьох людей 
з Донбасу чи з Криму) всі інші мусили слухати 
екскурсію російською. Звичайно, що мусить 
бути толерантність, без сумніву. Це дуже тон-
ка справа – мовна політика, але коли вона вже 
за межі абсурду виходила і про довжує вихо-
дити, то це уже і дало нам результат цієї над-
мірної толерантності. 

Звичайно, сьогодні в Криму живеться 
складно. Я така людина, що вважаю, що тре-
ба в будь-яких умовах себе гідно вести; не 
стогнати, а гідно приймати удари долі. Я жив, 
виховувався в Радянському Союзі. Там теж 
було нелегко з українською мовою, з україн-
ською культурою. Ну що ж, тоді було склад-
но, а в Криму і зараз складно. Я не був ніколи 
політиком, працюю професором Таврійського 
національного університету, завідувачем ка-
федри був і лишився зараз. Продовжую там 
всіляко відстоювати і в міру своїх можливос-
тей захищати українську мову. Був також ре-
жисером українського театру, ставив виста-
ви. Останню виставу, «Назар Стодоля», я ще 
поставив в українському театрі. У нас люди 
ходили, з задоволенням дивилися вистави. 
Потім це слово «український» з назву теат-
ру прибрали і тепер це вже просто «Крим-
скій музикальний тєатр». Ще дехто називає 
його українським, але він вже не український. 
В Криму, звичайно, такі згубні тенденції є, 
вони переважають і полягають у тому, що 
треба знищити все українське. В школах об-
маль українських класів і української мови. 
Треба було б, щоб все було згідно з законом, 
як належить: три державні мови – україн-
ська, кримськотатарська, російська, але це 
не так у реальності. Проте навіть у межах 
цієї мовної політики все-таки нам вдається 
дещо українське відстоювати і розвивати. 
Відчувати себе українцями і давати мож-
ливість іншим робити це – таке наше гасло.  
Дякую за увагу!

http://www.etnolog.org.ua
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Ганна Скрипник: Спасибі, пане Вікторе! 
Те, що професор В. Гуменюк, не оглядаючись 
на жодні вказівки, розбудовує україністичну 
кафедру в Криму, маркує його справді грома-
дянську патріотичну позицію. Наш респект 
Вам, шановний колего!

Друзі! Дозвольте надати слово пані Га-
лині Корбич, доктору габілітованому, про-
фесору Університету імені Адама Міцкевича  
в Познані.

Галина Корбич,
доктор габілітований, професор

Університету імені Адама Міцкевича  
в Познані (Польща)

Дякую за запрошення! Дуже дякую! Це 
для мене велика честь. Ви знаєте, слухаючи 
всі виступи, я згадала слова Винниченка – 
реакцію на опублікування перших томів «Іс-
торії України» Грушевського, що без брому 
читати «Історію України» неможливо. Так, 
повірте, і я маю тепер аналогічне відчуття, 
слухаючи всі виступи. Дуже зворушливо, 
дуже емоційно. І нам, за кордоном мешкаю-
чим, це сприймається ще більш емоційно. Тут 
вже говорили про Польщу, я хочу лише дещо 
сказати, трішки додати зі своїх спостережень 
до того, що казала колега з Ченстохова. Дійс-
но, Польща підтримує Україну на багатьох 
рівнях. Передовсім, дуже важливий полі-
тичний рівень. Абсолютно однозначно, що 
це є підтримка позиції України, засудження 
агресії проти України. Весь час іде тиск полі-
тичних партій на Президента, щоб допустили 

Польщу до того Круглого столу, за яким ви-
рішуються справи, пов’язані з Україною. Там 
бере участь Ангела Меркель, там бере участь 
Оланд. Переконана, що там мають брати 
участь Сполучені Штати Америки, а також 
Польща. Весь час політичні партії Польщі 
тиснуть на Президента, що там повинна за-
сісти і Польща. І відомо, які позиції в цьому 
обговоренні прийме Польща – однозначно 
проукраїнські позиції. Чому, власне, Польща 
з таким розумінням ставиться до українських 
подій? Хочу нагадати, що Польща свого часу 
теж втрачала державність. Триста років не 
було Польщі на мапі Європи. І поляки ро-
зуміють, що таке – втратити державність. 
Коли втрачається державність, то, звичайно, 
втрачається хоч не все, але дуже багато. Але 
водночас приклад Польщі може бути добрим 
для України. Нині Україна перебуває на грані 
того, що може втратити державність. Що ря-
тувало в подібній ситуації поляків? По-перше: 
для них була завжди пріоритетом їхня поль-
ська ідентичність. Більшість земель Польщі 
відійшло і триста років залишалися в складі 
Російської імперії. Проте за цих підневільних 
часів поляки себе жодним чином не ідентифі-
кували з росіянами, з російською мовою, хоч 
їхні діти ходили до відомих російських шкіл. 
Це був дуже тісний зв’язок поколінь, коли 
одне покоління передавало ці національні 
пріоритети другому, молодшому, поколінню. 
Таким чином виховували патріотів свого на-
роду і його історії. Так формувалася ідентич-
ність поляків. По-друге, будучи під пануван-
ням Росії, поляки ніколи не ідентифікували 
свою культуру з російською культурою. Вони 
взагалі російську культуру не впускали в свої, 
так би мовити, культурні сфери. Весь час до-
мінуючими були проєвропейські культурні 
орієнтації. І це те, що допомогло полякам за-
лишитися поляками. Тепер абсолютно немає 
ніякої такої презумпції двоїстості у поляків: 
чи вони поляки, чи вони росіяни, чи, може, 
німці. Абсолютно. Це була така національно 
свідома протидія проти понімечення і русифі-
кації. Це урок для українців.
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Круглий стіл

Що стосується, власне, інформаційного 
простору, як тут говорила пані професор. Я б 
сказала так, що вся інформація, яка йде про 
Україну, вона абсолютно об’єктивна. Проте і 
подача інформації, і її рецепція нами – мені 
нагадує те, що, власне, було вже – аналогії 
того, що було свого часу в Югославії. Люди 
звикають до всього, звикають до того, що йде 
війна; що йдуть там бойові дії на Сході Укра-
їни; що анексовано Крим і так далі. Час від 
часу тут знову беруть гору політики, які якось 
намагаються цьому протидіяти, актуалізувати 
українську проблему. І за це, звичайно, треба 
Польщу цінувати й дякувати їй. Можливо, бо-
дай не забувати про це. 

Про економічний бік справи тут говорили. 
Я також підтверджу, що коли Росія наклала 
ембарго на ввіз товарів з Польщі, то звичай-
но, дуже багато фірм, які мали безпосередні 
контакти з Росією, зазнали великого краху; 
але більшість з них все зрозуміли і вистоя-
ли. Найсвідоміші задекларували гасло: на 
зло Путіну їж польське яблуко. І всі купу-

вали яблука кілограмами. В потягах ходили 
кондуктори й роздавали навіть безкоштовно 
фрукти. Так рятували польську господарку, 
польську економіку. Знову ж, громадянське 
суспільство тиснуло на політиків, критику-
вало їх, заохочуючи підтримати Україну. Це 
те, чого не вистачає нині Україні. Шукайте, 
панове, інших шляхів! Не обов’язково вести 
торгівлю з Росією, шукайте інших зв’язків, 
шукайте Африку, шукайте кого завгодно! 

Тепер я хочу сказати ще таке. Окрім тако-
го, так би мовити, державного рівня політики й 
економіки, є дуже багато в Польщі ініціатив від 
молоді, я це підкреслю. Таке враження (коли я 
дивилася про події на Майдані і спостерігала 
за молоддю, за сином своїм), що це прийшов їх 
час, що це їх історія, що вони – молодь – по-
винні щось робити. Є неформальні організації 
і формальні організації – «Відкритий діалог». 
Просто люди – однодумці – збираються і щось 
намагаються робити, допомагати українській 
армії, допомагати ліками, які потрібні бійцям 
на Сході України (висилають ліки, купують їх 
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за оптовими цінами і висилають). І це, влас-
не, таке видатне явище; треба, щоб і Україна 
якось вникла в це, поцінувала його. Напевно, 
це буде дуже приємно польській молоді. Це те 
позитивне. 

У зв’язку з усім цим, про що ми говоримо, 
я хочу вказати ще на деякі тенденції, які я б 
назвала тривожними тенденціями. Відомо, 
що боротьба за Україну йде абсолютно на всіх 
фронтах: за кордоном, окрім проукраїнських 
симпатій, є дуже багато проросійських. На 
жаль, навіть серед тієї ж молоді. Це наслідок 
інформаційної діяльності Росії за кордоном. 
Тут, можливо, спрацьовують стереотипи, за-
давнені конфлікти між Польщею і Україною, 
які починають Росією зумисне експлуатува-
тися і активізуватися. Але, як на мою думку, 
то тут також важливу роль грає і такий факт, 
що все-таки час робить своє: все забуваєть-
ся. Йдеться про те, що Польща знаходилася 
в тому ж таборі соціалістичних країн, в яких 
обов’язковою була російська мова (з п’ятого 
класу в усіх абсолютно шкільних навчальних 
закладах, професійно-технічних училищах, 
технікумах, я не кажу вже про університети 
і виші). Російська мова обов’язкова, фільми 
російські, навіть мультфільми, в яких про-
пагувалося все найкраще – гуманізм, демо-
кратизм, боротьба добра і зла (коли добро 
перемагає) і так далі. І, ви знаєте, що це спра-
цьовує сьогодні: уже не одне покоління людей 
(від 45-го року до 90-го року) виховалося на 
цих кращих зразках російської культури. Є й 
нині чимало поляків, які жалкують, що немає 
нині російської мови в школах (мовляв, яка це 
гарна мова), що немає кінофільмів російських 
по польському телебаченню і таке інше. І оця 
симпатія себе проявляє; вона проявляється, 
коли йде розмова про це українсько-російське 
протистояння. На тлі негативних дій україн-
ської нової влади, корупції в країні, на тако-
му рівні зубожіння щоденного українського 
життя, негараздів, деморалізації й конфлік-
тності в суспільстві – частина поляків заяв-
ляє про свої проросійські симпатії (і процент 
молоді серед них також не такий вже малий). 

Оце така тенденція, яка тривожить. І це не 
дивлячись на те, що, поляки нібито такий 
вільнолюбний народ, і росіян вони зазвичай 
не дуже толерують і сприймають. Поживе-
мо – подивимося, як ця тенденція буде роз-
виватися далі. Дякую за увагу!

Ганна Скрипник: Дякую, пані Галино! 
Дуже важливі речі Ви сказали, особливо щодо 
деяких тривожних тенденцій сьогодення з дос-
віду українсько-польських і російсько-поль-
ських взаємин. Це слід взяти до уваги владі 
й інтелігенції.

Товариство! Дозвольте надати слово ака-
деміку НАН України, директору Українсько-
го мовно-інформаційного фонду Володимиру 
Широкову.

Володимир Широков,
доктор технічних наук,

академік НАН України, 
директор Українського мовно- 

інформаційного фонду
Дякую. Я хочу розпочати з того, що по-

дякувати Інституту в особі Ганни Аркадіївни 
за те, що взяли на себе таку ініціативу. Також 
хочу подякувати пані Ірині Пономарьовій і 
панові Віктору Гуменюку за те, що приїхали 
і озвучили дуже серйозні речі. Те, що я хочу 
сказати, воно, мабуть, певним дисонансом 
прозвучить. Тому, що я буду говорити речі 
дещо песимістичні, можливо, це комусь не 
сподобається. Спочатку – декілька фактів, а 
потім – декілька висновків. 
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Круглий стіл

Тут багато говорилося про мовне питання, 
яке воно важливе і яку треба мовну політику 
вести в цьому напрямі. Я хочу навести декіль-
ка фактів. У 1994-му році Український мовно-
інформаційний фонд спочатку уклав, а потім 
вдалося нам видати накладом 250 000 при-
мірників «Великий академічний орфографіч-
ний словник української мови». Ні перед тим, 
ні після того такого великого обсягу словників 
не було в Україні. Ми це все передали в Мі-
ністерство освіти і науки. Після того ще через 
десять років я бачив на Петрівці цей слов-
ник, а передали ж все безкоштовно, то ж було 
державне замовлення. І тепер на Петрівці ці 
словники продаються. Слава Богу, хоч в такий 
спосіб вони дійдуть до народу. 

Ми розробили перший повномасштабний 
електронний український словник або слов-
никову систему, яка називається «Словники 
України», інтегрована система. Укладено ко-
лосальний за обсягом матеріал; якби роздру-
кувати на папері цей електронний словник, то 
вийшло б понад 120 000 сторінок. Тобто він 
містить 120 словників по тисячу сторінок. Ми 

розпочали його видавати, 10 випусків зробили. 
Звичайно, від випуску до випуску він модер-
нізувався, мінявся, востаннє у 2010-му році. 
Коли в 2010-му році зробили запит «словни-
ки України» в Інтернеті, то ми одержали циф-
ру – понад 4 мільйони посилань, що засвідчує 
неабияку його популярність. В десятому році 
закінчилася ця ейфорія. Тепер ми його не ви-
даємо. Я хотів принести примірники сюди, 
щоб вам роздати, але його вже в мене нема. 
Це приклад – якщо говорити про поширення 
української мови. 

Наступне: тут більше про Донбас говори-
лося, але і про Крим теж не треба забувати. 
Такі штрихи. Я з Таврійським університетом 
мав дуже добрі наукові стосунки, підтриму-
вав їх. До речі, Крим був єдиним регіоном 
України, де на основі нашого словника в Тав-
рійському університеті регулярно проводили 
семінари, на які приїжджали вчителі з усього 
Криму. Ні у Львові, ні в Івано-Франківську, 
ніде цього не було. 

Треба робити висновки, чому так сталося 
з Кримом. Я десь років десять змагався, щоб 
ми зробили українсько-кримськотатарський 
словник. Людям треба хоч щось заплатити 
за роботу; я звертався і до Чубарова, писав 
скрізь листи, ходив по всіх достойниках. Всі 
ніби підтримують, але ніхто нічого не про-
понує конкретно. Тільки «відірвали Крим», 
через якихось там чотири місяці чи півроку 
на сайті вже російсько-кримськотатарський 
словник з’явився. Лише після того прокину-
лося наше Міністерство освіти і мене почали 
переконувати – давай ми тобі по Державному 
фонду досліджень дамо (аж раптом) 50 000 
гривень, зроби нам цей словник електронний. 
Я кажу, ну що ж, будемо робити. Розуміє-
те? Це вже, як то кажуть, прокинулися, коли 
припекло сильно. 

Шановні панове, два уроки з цього. По-
перше – це ставлення; а по-друге, – такі речі, як 
мовне питання не можна розв’язувати тільки на 
рівні бюрократичному і на рівні, знаєте, палких 
закликів. Потрібна науково-технічна політика. 
І взагалі, та проблема, яку ми зараз розгляда-
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ємо, вона не тільки мовна, вона цивілізаційна. 
Тут ніхто чомусь не згадав таке слово, як «гло-
балізація», а все те, що зараз відбувається, це 
наслідок глобалізації. Адже глобалізація – це 
є певна закономірність. Яка це закономірність, 
чому вона виникла, про це тут не говорилося. 
А чому? Тому що це проблема трансдисциплі-
нарна, а тут самі тільки гуманітарії, за винятком 
мене, який є доктором технічних наук. Розуміє-
те? Але я добре знайомий з Відділенням мови, 
літератури і мистецтвознавства, тому доктори з 
філології, котрі захистились під моїм керівни-
цтвом, також є. Можливо, треба до обговорен-
ня хоча б таких проблем залучати і їх, і інших 
фахівців. Я останні п’ять років займався такою 
тематикою, як інформаційні проблеми в загаль-
ній еволюції, в загальному плані, і я бачу, що тут 
є певні закономірності. І тепер ви всі помічаєте, 
що світ вступив в епоху кризи; спочатку вони 
були локальні, а тепер одна криза букваль-
но йде за іншою. Ми можемо це пояснювати 
суб’єктивними чинниками, що є десь якісь не-
хороші люди. Але, на моє переконання, за тим 
стоять певні закономірності. Ці закономірнос-
ті треба знати і треба розуміти, як вони реалі-
зуються тут, в Україні. Є в математиці такий 
прийом, як-то кажуть: певна задача розв’язку 
не має; для того, щоб знайти її розв’язок, треба 
вийти в простір вищої вимірності. А чи впевне-
ні ми, що те, що ми хочемо змінити чи реалі-
зувати, має тут розв’язок? Я кажу: в мене цієї 
впевненості теж немає. Тому, шановні колеги, 
ще раз дякую за таке зібрання. Я сподіваю-
ся, що цим буде започаткована певна тради-
ція; тим більше, що тут є наш віце-президент, 
Сергій Іванович, який дуже чуйно ставиться до 
цієї проблематики, яку ми обговорюємо. Спо-
діваюся, що на наших наступних зібраннях 
ми досягнемо того рівня трансдисциплінар-
ності, який диктується специфікою проблеми.  
Дякую!

Ганна Скрипник: Дякую, Володимире 
Анатолійовичу! Шановні колеги, я хочу на-
гадати, що справді – серія цих тематичних 
Круглих столів Інститутом започаткована ро-

ком раніше; це не перший, а вже п’ятий такий 
Круглий стіл. Очевидно, нам бажано дійсно з 
огляду на потребу трансдисциплінарного під-
ходу розширювати склад аудиторії. Я за по-
шук небанальних підходів у межах розумного 
й доцільного. 

Переконана, що всі присутні тут усвідом-
люють, що події в Україні можна зрозуміти, 
враховуючи не лише локальну українську 
специфіку, а й світовий контекст. Водночас, 
попри всі цивілізаційні протистояння й усі 
глобалізаційні впливи на українську реаль-
ність, неспростовними є факти розв’язання 
російською владою війни в Україні за геопо-
літичне домінування у регіоні, так само як і 
численні вияви антидержавної діяльності олі-
гархічних кланів на підтримку проросійських 
сепаратистів. 

Колеги, дозвольте надати слово академіку 
Національної академії наук, відомому мово-
знавцю, історику, громадському діячу Григо-
рію Півтораку.

Григорій Півторак,
доктор філологічних наук,  
академік НАН України, 

завідувач відділу загальнославістичної 
проблематики та східнослав’янських мов 

Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні 
НАН України

Ганно Аркадіївно, чимало з того, що я 
хотів сказати, колеги вже сказали. Тому до-
дам лише кілька штрихів. Мовні проблеми у 
суспільстві, звичайно, існують, але їх треба 
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хороші люди. Але, на моє переконання, за тим 

М
хороші люди. Але, на моє переконання, за тим 
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ті треба знати і треба розуміти, як вони реалі-
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зуються тут, в Україні. Є Мзуються тут, в Україні. Є в маМв математиці такий Мтематиці такий 
прийом, як-то кажуть: певна задача розв’язку Мприйом, як-то кажуть: певна задача розв’язку 
не має; для того, щоб знайти її розв’язок, треба Мне має; для того, щоб знайти її розв’язок, треба 
вийти в простір вищої вимірності. АМвийти в простір вищої вимірності. А чи вМчи впевнеМпевне
ні ми, що те, що ми хочемо змінити чи реаліМні ми, що те, що ми хочемо змінити чи реалі
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Ф
що світ вступив в епоху кризи; спочатку вони 
були локальні, а тепер одна криза букваль Фбули локальні, а тепер одна криза букваль- Ф-
но йде за іншою. Ми можемо це пояснювати Фно йде за іншою. Ми можемо це пояснювати 
суб’єктивними чинниками, що є десь якісь не Фсуб’єктивними чинниками, що є десь якісь не- Ф-
хороші люди. Але, на моє переконання, за тим Фхороші люди. Але, на моє переконання, за тим 
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Колеги, дозвольте надати слово академіку 

Ф
Колеги, дозвольте надати слово академіку 

Національної академії наук, відомому мовоФНаціональної академії наук, відомому мово
знаФзнавцю, історику, громадському діячу Григо-Фвцю, історику, громадському діячу Григо-
рію Півтораку.Фрію Півтораку.ФЕ
глобалізаційні впливи на українську реаль
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ність, неспростовними є факти розв’язання 

Е
ність, неспростовними є факти розв’язання 
російською владою війни в Україні за геопо

Е
російською владою війни в Україні за геопо
літичне домінування у регіоні, так само як і Елітичне домінування у регіоні, так само як і 
численні вияви антидержавної діяльності оліЕчисленні вияви антидержавної діяльності оліЕгархічних кланів на підтримку проросійських Егархічних кланів на підтримку проросійських 
сепаратистів. Есепаратистів. 

Колеги, дозвольте надати слово академіку ЕКолеги, дозвольте надати слово академіку 
Національної академії наук, відомому мовоЕНаціональної академії наук, відомому мово
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Круглий стіл

вирішувати під мирним небом, у спокійній 
обстановці. Я переконаний, що проблема 
не тільки в окупованих територіях, але і в 
тих територіях на Донбасі, які знаходяться 
під нашим, так би мовити, українським ке-
рівництвом. Звертаю увагу на політичний 
контекст подій, детермінований некоректни-
ми діями влади. Справа в тому, що влада 
поставила усе з ніг на голову. Дуже багато 
місцевих людей щиро вірять в те, що у них 
стріляють українські війська. Це слід спрос-
товувати. На цьому будується проросійська 
політика і на такому інформаційному тлі 
відбуватимуться вибори. Нова влада не за-
пропонувала прийнятної альтернативи насе-
ленню звільнених територій. І ясно, що якщо 
так залишатиметься і наша влада нічого не 
робитиме, щоб якось донести правду до тих 
людей, то вони будуть обирати цих місцевих 
проросійських сепаратистів. І як тоді з цією 
місцевою владою розмовляти? Тоді Захід 
скаже: у вас відбулися вибори, ви обрали 
собі місцеву владу і майте з нею справу, вона 
легітимна. Людей дезінформують і тут, зви-
чайно, треба негайно розгорнути масштабну 
інформаційну роботу. Необхідно підготува-

ти ухвалу учасників Круглого стола і звер-
нутися до влади на печерських пагорбах, бо 
нині складається таке враження, що нашій 
владі, аж до найвищих щаблів, проблеми на-
роду і країни байдужі. Вони, головно, вирі-
шують свої корпоративні бізнес-інтереси, а 
доля України у них якось на третьому, сьо-
мому, чи десятому місці. Так не може три-
вати. Суспільство лякають третім майданом 
і тому подібним, але ясно, що це технології, 
за допомогою яких мужі, наділені владою, 
прагнуть уникнути відповідальності. Інтелі-
генція, і такі форуми, як наш, мають якось 
їх стимулювати, примушувати працювати на 
державу. Тому я, наприклад, задоволений 
нашою розмовою і вважаю, що вона дуже на 
часі. Хочеться, щоб вона не була останньою, 
щоб наше слово, наша позиція була почута 
і щоб були зроблені владою певні висновки. 
Ми, звичайно, в міру своїх можливостей, 
будемо підтримувати всі прогресивні кроки 
влади на урегулювання ситуації; щоб на-
решті запанував у нас мир і спокій. Треба 
вибиратися з пекла війни, в яке потрапила 
Україна. 
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Ганна Скрипник: Дякую, Григорію Пе-
тровичу! Солідарна з Вами, що повинна бути 
розроблена й реалізована спеціальна програ-
ма повноцінної реінтеграції в Україну насе-
лення звільнених територій. Переконана, що 
розв’язання цієї проблеми – це завдання дер-
жавної ваги, захисту національних інтересів.

Шановні колеги, в нашій аудиторії є ще 
один представник освітянської інтелігенції 
зі Сходу України, це проректор Донбаського 
державного педагогічного університету Сергій 
Швидкий.

Сергій Швидкий,
кандидат історичних наук, доцент,

проректор з науково-педагогічної роботи
ДВНЗ «Донбаський державний  

педагогічний університет»
Дякую, Ганно Аркадіївно, за запрошення 

виступити на такому форумі, де обговорю-
ються актуальні питання Донбасу і України 
в цілому. Хочу почати свій виступ із неве-
личкої презентації керамічних чашок. Мої 
добрі знайомі, бізнесмени, які представля-
ють середній і малий бізнес, дізнавшись, що 
я їду в Київ брати участь в такому Круглому 
столі, звернулись до мене з проханням пере-
дати таке: «Слухай, ти там будеш, скажи, що 
ми тут не сидимо, склавши руки; що ми теж 
щось робимо для перемоги України на Сході 
і для того, щоб повернути всі наші території 
до складу України». Вони сказали: «Ти по-
вези, покажи оці декоровані національною 
символікою керамічні вироби, які ми роби-

мо». Чому такі символічно декоровані чаш-
ки вони виробляють? Тому, що кошти від їх 
реалізації вони перераховують нашій армії. 
Вони розробили свій сайт, який називаєть-
ся chashka.in.ua. Гасло: «Це твоя допомога 
нашим бійцям. Кожен раз, коли ти будеш 
пити з цієї чашки, знай, що ти допоміг укра-
їнському народу в боротьбі за незалежну і 
вільну Україну». Тобто гроші від реалізації 
цієї продукції вони надсилають до Мініс-
терства оборони. Я не знаю, чи доходять з 
Міністерства до бійців ці кошти, але, дійсно, 
підприємці роблять велику справу. Я сюди 
захопив серію чашок цих, щоб показати при-
сутнім. Запевняю вас, що на Сході України, 
зокрема, у нас у Слов’янську, де знаходиться 
Донбаський державний педагогічний універ-
ситет, більша частина населення за Україну. 
Я хотів би вам назвати деякі цифри, ко-
ротенько, щоб ви були в курсі справ, яка є 
кількість внутрішньо переміщених осіб і які 
процеси відбуваються сьогодні на території 
Донецької області. Отже, станом на середи-
ну серпня 2015 року, у місті Слов’янську було 
зареєстровано 35 271 внутрішньо переміще-
них осіб. А вже станом на 21.09.2015 року 
ця цифра склала 36 630. Отже, за місяць 
кількість переселенців збільшилася май-
же на півтори тисячі. Коли закінчиться цей 
процес переселення, ніхто не знає. Про-
цес переміщення триває. Люди, які свідомі, 
проукраїнськи налаштовані, не сприймають 
того, що там на окупованих землях робиться, 
вони, разом із сім’ями, якщо є можливість, 
виїжджають на територію України. Серед 
цих 36 630 осіб – 998 дітей. Всі вони за-
раз навчаються в навчальних закладах міс-
та Слов’янська і міста Святогірська. Я не 
говорю поки що за місто Краматорськ, яке 
за вісім кілометрів від Слов’янська. Там циф-
ра переселенців ще більша. У зв’язку з цим 
масштабним переселенням виникає проблема 
їхнього працевлаштування. У Слов’янську 
на сьогодні їх працевлаштовувати можли-
вості немає. Із всіх підприємств, які сьогодні 
якимось чином працюють – це лише вісім 
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підприємств. Із них найбільше це «Слов-
ТЕЦ», яка знаходиться в місті Миколаївці, 
де працює близько двох тисяч працівників. 
Бюджетоформуючі підприємства – це на 
80 % підприємства малого та середнього 
бізнесу. В основному це «кераміки», як ми 
їх називаємо, ті, хто зберегли якісь терито-
рії Слов’янського керамічного комбінату; ар-
матурно-ізоляторного і тому подібне. Отже, 
проблема працевлаштування – це одне. 

Інше – це проблема систематичної роботи 
психологічних служб. З переселенцями май-
же ніхто не працює. Якщо працюють, то це 
від випадку – до випадку. Вони звертаються 
до нас в університет, тому що у нас є декілька 
кафедр психології, які займаються цим, під-
ключаючи студентів. Особливо потребують 
психологічної допомоги діти. 

Далі: кадрова політика в Донецькій об-
ласті. Зараз тут кілька разів звучало прізви-
ще голови військово-цивільної адміністрації 
Жебрівського. Скажу правду – кадрова дер-
жавницька політика зовсім відсутня. Її нема. 
На місце очільників міста повертаються (за 
підтримки нової центральної влади) ініціа-
тори сепаратизму, вчорашні регіонали. До 
прикладу: три тижні тому в Краматорську, 
де зараз тимчасово знаходиться обласна ад-
міністрація, проводили нараду з національ-
но-патріотичного виховання. Підкреслюю, з 
національно-патріотичного виховання. Серед 
присутніх я побачив багато знайомих облич. 
Це ті, хто був при керівництві на місцях і за 
правління регіоналів: при Близнюку, Ши-
шацькому. Зокрема, це наприклад Золкіна 
Лілія Іванівна, страшно подумати скільки їй 
років! Вона – начальник відділу у справах 
молоді та сім’ї обласної держадміністрації, 
заявила: «Вы знаете, я восхищаюсь работой 
русской православной церкви!». Патріотів 
якої держави вона виховає? А ось заява – 
«одкровеннє» голови департаменту роботи 
з фізичної культури та спорту: «Сейчас уже 
на всех соревнованиях звучит гимн Украины 
и поднимается государственный флаг». Я в 
нього запитую: «Який прапор Ви до цьо-

го піднімали?» Мовчить, розумієте чому? 
Отже, повернулися всі вчорашні; ні на рівні 
районів, ні на рівні обласної держадміністра-
ції проукраїнської кадрової політики немає. 
Не оголошуються і не проводяться конкурси 
на заміщення вакантних посад. Я вам змалю-
вав ситуацію, яка зараз є в Донецькій облас-
ті. Думаю, ті пропозиції, які вироблені будуть 
тут, за цим Круглим столом, треба донести до 
Кабінету Міністрів, до Адміністрації Пре-
зидента для того, щоб якихось заходів вжи-
вали; тому що з таким відношенням влади 
до кадрової політики навряд чи ми зможемо 
змінити цю ситуацію. 

Тепер щодо місцевих адептів сепаратизму. 
Я скажу вам так, по своєму університету: у 
нас, починаючи з вересня минулого року по 
вересень цього року, звільнилося або втекло 
в Росію близько 80 викладачів. У нас за-
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раз, в самому університеті, активно працює 
Служба безпеки. Завдяки цьому, відчуваю-
чи за собою гріхи, проросійськи налаштовані 
викладачі (кандидати наук, доценти) мовч-
ки збираються і їдуть. Зараз в основному їх 
чомусь в Сибір пересилають, в Нижнєвар-
товськ, в Новосибірськ. Що тут сказати? 
Хочеш Росії – їдь у Росію, а не намагайся 
Україну перетворити на Росію. Оцей прин-
цип: «валіза – вокзал – Росія», він трохи  
спрацьовує.

Тепер щодо молоді. Я підтримую ту пози-
цію, яку висловлювали попередні доповідачі: 
з молоддю треба працювати (хоча й не лише з 
молоддю). Молодь – це головна верства, яка 
потребує уваги влади. Їй треба обов’язково 
подавати всю ту україністичну інформацію з 
історії й культури України, без якої не сфор-
муєш української ідентичності. Йдеться про 
потребу українізувати інформаційний про-
стір. Я ще в минулому році, коли мене за-
просила вельмишановна Ганна Аркадіївна на 
етнологічний семінар етнологічного центру 
ІМФЕ, говорив, що ми програли інформа-
ційну війну з Росією. Чи виграємо ми її за-
раз? Я не впевнений, якщо влада не розпочне 
нарешті українізувати й завойовувати інфор-
маційний простір на Сході. Так що живемо 
надією. Слава Україні! Дякую!

Ганна Скрипник: Шановні колеги, спо-
діваюся, що все ж таки – правда на нашій 
стороні, і ми поступово, але неухильно бу-
демо об’єднувати Україну. І те, що сьогод-
ні гуманітарна інтелігенція – представники 
Донбасу тут, з нами, це і є запорука того, що 
Україна буде єдина. Спасибі пану Швидко-
му! Пане Сергію! Передайте нашу вдячність 
слов’янським керамістам за їхню ініціативу на 
підтримку армії. 

Товариство! Дозвольте надати слово ко-
лезі з Польщі, у минулому викладачці Доне-
цького університету. Отже, запрошую до ви-
ступу доктора філологічних наук, професора 
кафедри україністики Варшавського універ-
ситету пані Валентину Соболь.

Валентина Соболь,
доктор філологічних наук,  

професор кафедри україністики
 Варшавського університету (Польща)
Дякую, дорога Ганно Аркадіївно, за те, що 

запросили на цей захід. Я постараюся дуже ко-
ротко. Я народилася на чарівній Дніпропетров-
щині, а в Донецькому університеті працювала 
сімнадцять років. Пригадую, у той день, коли 
відкривали у Донецьку стелу Василя Стуса 
(2001-й рік) пан Олександр Пономарів ска-
зав, що сьогодні ми відвоювали п’ядь укра-
їнської землі на Донецькій території. Це був 
2001-й рік, коли Василь Стус міг би мати свої 
60 років. Це наша всіх провина, і, може, особ-
ливо тих, хто займав такі великі посади, а зро-
бив не так багато, як міг зробити. Ви сказали, 
шановний пане Швидкий, що Ви не певні, що 
ми виграємо в інформаційній війні. Справді, у 
цій сфері ми маємо дуже досвідченого й агре-
сивного опонента – Росію. Я поділюся в кон-
тексті порушених проблем враженнями від ро-
боти в архівах Вінніпега впродовж двох місяців. 
Вінніпег – це українська столиця Канади, де 
мешкає мільйон і триста тисяч українців, які, у 
своїй масі, є великими патріотами України. А от 
щодо четвертої хвилі нашої української мігра-
ції, то скажу, що це переважно прагматична 
молодь, «постмодерна». Вона абсолютно не-
патріотична, незалежна від почуття обов’язку 
перед Україною як батьківщиною. Чогось опти-
містичного про цю молодь у мене не виходить 
зараз сказати. Я сигналізую про те, що ворог не 
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спить, ворог пильнує скрізь, що Росія має по-
тужні щупальця в Канаді. Я це чула, бачила і 
осягнула (за ті два місяці добросовісної роботи 
в чотирьох архівах у Канаді), що Росія інфор-
маційно впливає не лише на вихідців з України, 
але й на ціле суспільство Канади.

Я вражена тим, що зараз подекуди дієть-
ся в Польщі. Я привезла і подарувала вчо-
ра на конференції в Київському національ-
ному університеті імені Тараса Шевченка, 
може, зо два десятки газет «Наше Слово», 
редактором видання є наш студент Ярослав 
Присташ. Так от серія статей в «Нашому 
Слові» – в єдиній українській газеті у Вар-
шаві – інформує про те, що стали частішими 
в Польщі випадки приниження, збиткування 
над українськими дітьми в школах, ліцеях, 
університетах. Наших студентів, наших ді-
тей в благословенній Польщі, якій я особисто 
дуже вдячна, є дуже багато. На жаль, наша 
влада не турбується про українську діаспору 
Польщі, а Росія тут працює, має своїх лобіс-
тів і агентів впливу. Те, що я, вже працюючи 
в Польщі понад десять років, бачу і приймаю, 
може, частіше серцем, ніж на рівні інтелекту, 
воно відлунює болем, часом розпачем, часом 
безпорадністю, а часом великою претензією 
до тієї гуманітарної влади України, до якої 
не достукатися. У мене таке відчуття, що, 
справді, ми б’ємо в дзвін, хочемо, щоб нас 
почули, а нас все одно не чують. Ми пре-
краснодушні, шляхетні, настроєні на зміну 
всього на краще. Але як? Мені так здається, 
вибачте мене за таке дуже вже суб’єктивне 
бачення ситуації, але не видно зараз світла  
в кінці тунелю. 

В Донецьку мені не пощастило працю-
вати так довго, як професорові Загніткові, 
бо мене просто перед фактом поставили в 
2001-му році: «Вы подпишите документы, 
Валентина Александровна? И мы Вам опла-
тим дорогу в Тюмень. Там есть украинисти-
ка. Зачем Вам эта Варшава?» Цитую колиш-
нього університетського керівника Фокіна 
(його вже нема на цьому світі) – блискучого 
представника російсько-петровської акаде-

мії, яка давала їм ордени і медалі за зросій-
щення України. Університет був потужним 
центром русифікації всього Донбасу. Я тоді 
ректору В. Шевченкові сказала: «Вигнали і 
дуже дякую!» Якби не вигнали, то я пропа-
ла б там. Я перепрошую за емоційність, але 
ситуація в Донецьку та на всіх окупованих 
територіях наразі реально нестерпна. Моя 
донька, Соболь Любов Іванівна, лікарка, і 
мій онук там у Донецьку. Мені дуже болить 
все те, що там відбувається. Я можу потра-
пити до своїх дітей через Росію, але донька 
застерігає: «Мамо, ти не потрапиш сюди, бо 
тебе не пустять. Ти не виїдеш звідти». Я ні-
чого зробити не можу. Я не хочу, щоб моя 
родина була центром цієї розмови, але це ти-
пова ситуація – таких родин, таких сімей є 
тисячі, а може – мільйони. Донька моя роз-
казує, що вона реально поставила питання в 
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школі: «Що це у нас за російські підручни-
ки, чому це так?» Таких людей, правдивих 
українських патріотів в Донецьку набагато 
більше, аніж часто озвучують, але вони там 
безправні, дискриміновані; переслідуються 
за українською етнічною ознакою. Україн-
ська влада також їх кинула на волю окупантів 
і сепаратистів. Тим, хто звідти вирвався, теж 
не допомагає, живіть як хочете. Таке відчут-
тя, що цій нинішній сучасній Україні владі 
вони не потрібні. Де те державне відомство, 
яке має опікуватися переселенцями? Люди 
опинилися без житла й майна з вини влади, 
яка не реагувала вчасно на випадки сепа-
ратизму, на чужі прапори на органах держ-
влади, не виконувала своїх обов’язків захис-
ту держави й громадян, а відтак фактично 
своєю бездіяльністю провокувала окупацію. 
Тож сьогодні свою провину перед людьми 
(а це наші громадяни) владі треба спокуту-
вати. Треба в рамках конкретної державної 
програми з реінтеграції надати реальну до-
помогу всім проукраїнськи налаштованим 
мешканцям Донбасу, забезпечити пересе-
ленців житлом і роботою, а дітей та людей 
старшого віку – матеріальною підтримкою  
щонайменше.

Дозвольте поділитися ще одним спостере-
женням. Кожен день у Вінніпезі я писала мій 
вінніпезький щоденник, в якому фіксувала 
свої враження про українську еміграцію різ-
них поколінь. Доля дарувала зустрічі з ціка-
вими людьми. Одна з них – вдова професо-
ра Розумного – блискучого ученого, автора 
статті «Причини і стан української еміграції 
у Канаді». Вдова професора Розумного по-
вела мене в приватний архів свого чоловіка, 
з одним із яких я працювала. Унікальні ро-
боти, унікальні напрацювання, блискучий 
вчений – представник третьої хвилі еміграції 
(він емігрував у 41-му році). Якби не Світова 
війна, то він би потрапив в Сибір, бо це була 
багата, заможна сім’я із Західної України. 
І таких представників третьої хвилі емігра-
ції – дуже патріотичної, дуже освіченої – ба-
гато. Тоді інтелектуали виїздили. Нині вони 

вже відходять на жаль. Щодо представників 
четвертої хвилі, з якими я теж побачилас, то, 
перепрошую, як я вже говорила – це без-
надійні заробітчани. З еміграцією теж по-
трібно працювати українській дипломатії, 
потрібно, щоб українська влада нею бодай  
цікавилася. 

Ганно Аркадіївно, дякую, Ви робите важ-
ливі справи, треба будити суспільство, тисну-
ти на владу.

Ганна Скрипник: Спасибі, пані Валенти-
но! Сьогодні вже неодноразово звучали під-
тримані і вами пропозиції про необхідність 
державної програми з питань реінтеграції в 
Україну населення Сходу та про створення 
відповідного відомства, яке б опікувалося пе-
реселенцями. У наше звернення до влади ми 
обов’язково внесемо цей пункт.

Шановні колеги, дозвольте запросити до 
слова завідувача кафедри етнології Інституту 
історичної освіти, академіка Академії наук ви-
щої школи Петра Чернегу.

Петро Чернега,
доктор історичних наук, професор,

академік Академії наук вищої освіти  
України, завідувач кафедри етнології

Інституту історичної освіти
НПУ імені М. П. Драгоманова

Багато проблем мої колеги вже поруши-
ли. Проте я хотів би більше зупинитися на 
питанні про причини того, що трапилось на 
Донбасі. Розумієте, ілюстрація фактів подій 
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відповідного відомства, яке б опікувалося пе-
реселенцями. У

Ф
реселенцями. У
обов’язково внесемо цей пункт.

Ф
обов’язково внесемо цей пункт.

Шановні колеги, дозвольте запросити до ФШановні колеги, дозвольте запросити до 
слова завідувача кафедри етнології Інституту Фслова завідувача кафедри етнології Інституту 
історичної освіти, академіка Академії наук виФісторичної освіти, академіка Академії наук ви
щої школи Петра Чернегу.Фщої школи Петра Чернегу.

Е
Ганна Скрипник: 

Е
Ганна Скрипник: 

но! Сьогодні вже неодноразово звучали під-

Е
но! Сьогодні вже неодноразово звучали під-
тримані і вами пропозиції про необхідність 

Е
тримані і вами пропозиції про необхідність 
державної програми з питань реінтеграції в Едержавної програми з питань реінтеграції в 
Україну населення Сходу та про створення ЕУкраїну населення Сходу та про створення 
відповідного відомства, яке б опікувалося пе-Евідповідного відомства, яке б опікувалося пе-
реселенцями. УЕреселенцями. У нашЕнаше звернення до влади ми Ее звернення до влади ми 
обов’язково внесемо цей пункт.Еобов’язково внесемо цей пункт.

Шановні колеги, дозвольте запросити до ЕШановні колеги, дозвольте запросити до 
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Круглий стіл

у Маріуполі розкриває правду, яку ми знаємо 
з телебачення. На мою думку, варто розкрити 
причини цього всього, що сталося. Колеги, ви 
знаєте, що коли Бісмарк об’єднував численні 
дрібні державні утворення в Німеччині, то він 
сказав: дайте мені хороших вчителів, і я побу-
дую державу. І він її побудував. Залізною ру-
кою, авторитарними методами. Пан Головаха 
їх заперечує. Але ж у нас війна: кризова ситу-
ація; в демократію грати, я думаю, не потріб-
но. Розумієте? Гоголь казав відносно чинов-
ників: «Каждый чиновник должен исполнять 
свой долг». У нас теж кожен чиновник, влада, 
повинні виконувати свої обов’язки. Вони їх не 
виконують. Сьогодні влада (верховна, по-
літична, культурно-освітня) має все робити, 
щоб зруйнувати міфи про братську єдність 
з Росією, про великий російський світ, які 
отруїли нашу національну свідомість, які роз-
мивають нашу ідентичність. Ми продовжу ємо 
говорити про якесь добросусідство з агресором, 
що вбиває наших дітей; торгувати з ним, ви-
конувати різні економічні проекти. Але ж вони 
захоплюють наші території! Це ж безглуздя й 
зрада національних інтересів.

На мій погляд, нам необхідно змінити 
структуру, форму, зміст вищої освіти, почи-
наючи з дитячих садків і до вузів. А в нас все 
залишається без змін: майже радянська сис-
тема освіти, формування навчальних планів 
тощо. Міністр освіти Квіт, ніби висуванець 
«майдану», викидає українське мистецтво-
знавство, історію української культури, етно-
логію й фольклористику з навчальних планів 
вишів. Це дисципліни, які формують націо-
нальну свідомість, політичну культуру, зре-
штою, формують патріотів України. У нас до 
сих пір всесвітня історія домінує. Для чого 
нам всесвітня історія у таких великих обсягах 
потрібна? Ми знаємо добре історію Франції 
(навіть інтимні аспекти життя їхніх королів – 
з ким спав і скільки дітей народив). Проте 
своєї історії й культури наша молодь не знає, 
а обране майданом керівництво міністерства 
вважає, що й не треба знати. Насправді, нам 
не потрібно стільки багато годин на всесвіт-

ню історію, на методику, яка сьогодні у вузах 
домінує. Нам треба глибокі знання з нашої 
історії, яка б виховала любов до рідної зем-
лі, до прадідів; знання, які б допомогли мо-
лоді усвідомлювати себе на цій землі своїми 
людьми. Добре усвідомлюють себе поля-
ки, правильно сказала пані Галина Корбич. 
Прик ро лише, що вони забули про три поділи 
Польщі і забули про тисячі польських вояків,  
знищених Сталіним. 

Наступне, що я хотів би сказати: необхідно 
наповнити навчальний процес скрізь – у шко-
лах і вузах – оцим національним, етнічним 
змістом. У нас, наприклад, в педагогічному 
університеті на етнологію виділяється (Воло-
димир Борисович знає) десь вісім лекцій (на 
всю етнологію). На семінари взагалі нічого не-
має, абсолютно відкидається з волі Міністер-
ства освіти така важлива дисципліна (про це 
професор Кушнір з Одеси теж говорив). Зате 
методика домінує, скрізь суцільна методика, 
якесь шкідництво. Історію середніх віків ми 
свого часу вивчали в університеті Шевченка 
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що вбиває наших дітей; торгувати з ним, ви
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що вбиває наших дітей; торгувати з ним, ви
конувати різні економічні проекти. Але ж вони 
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конувати різні економічні проекти. Але ж вони 
захоплюють наші території! Це ж безглуздя й 
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захоплюють наші території! Це ж безглуздя й 
зрада національних інтересів.

М
зрада національних інтересів.

На мій погляд, нам необхідно змінити МНа мій погляд, нам необхідно змінити 
структуру, форму, зміст вищої освіти, почиМструктуру, форму, зміст вищої освіти, почи-М-
наючи з дитячих садків і до вузів. АМнаючи з дитячих садків і до вузів. А в нМв нМас все Мас все 
залишається без змін: майже радянська сисМзалишається без змін: майже радянська сис
тема освіти, формування навчальних планів Мтема освіти, формування навчальних планів 
тощо. Міністр освіти Квіт, ніби висуванець Мтощо. Міністр освіти Квіт, ніби висуванець 

домінує. Нам треба глибокі знання з нашої 

М
домінує. Нам треба глибокі знання з нашої 
історії, яка б виховала любов до рідної земМісторії, яка б виховала любов до рідної зем
Ф

з Росією, про великий російський світ, які 

Ф
з Росією, про великий російський світ, які 
отруїли нашу національну свідомість, які роз

Ф
отруїли нашу національну свідомість, які роз-

Ф
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мивають нашу ідентичність. Ми продовжу Фмивають нашу ідентичність. Ми продовжуємо Фємо
говорити про якесь добросусідство з агресором, Фговорити про якесь добросусідство з агресором, 
що вбиває наших дітей; торгувати з ним, ви Фщо вбиває наших дітей; торгувати з ним, ви- Ф-
конувати різні економічні проекти. Але ж вони Фконувати різні економічні проекти. Але ж вони Фню історію, на методику, яка сьогодні у вузах Фню історію, на методику, яка сьогодні у вузах 

домінує. Нам треба глибокі знання з нашої Фдомінує. Нам треба глибокі знання з нашої ФЕ
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один семестр, а зараз – по два-три семестри. 
Розумієте, чому такі акценти: щоб на вивчення 
своєї етнічності не давати годин! У вузах кад-
рова політика застаріла, вона меркантильна. 
Як же ми за таких умов досягнемо єдності? 
Щоб досягти єдності нації, необхідно фор-
мувати свідомих громадян-патріотів на основі 
рідної історії й культури. Єднається нація на 
чому? На основі спільної ідентичності. Адже 
Драгоманов правильно сказав щодо заклику 
Маркса до пролетарської солідарності: «Най-
краща солідарність – це є нація». Солідарна 
нація все витримає: і збереже державу, і захис-
тить свою рідну землю. На цьому необхідно  
наголошувати.

Вважаю, що і на Донбасі, і, звичайно, по 
всій Україні потрібне кадрове оновлення. 
А головне: необхідна велика політична воля 
керівництва, велика політична воля. Я не зго-
ден з Іваном Драчем, який колись на з’їзді 
«Народного Руху» заявив про закон клубка: 
мовляв, скільки росіяни намотували нас на 
колесо, стільки ми тепер будемо розмотува-
тися. Неправда! Чехія проблему національну 
вирішила за десять років. Польща за короткі 
терміни ополячила українців. Бісмарк, коли 
прийшов до влади, то у Німеччині панувала 
французька мова, він дуже скоро змінив мов-
ну ситуацію. Розумієте, потрібна воля, воля і 
рішучість, з боку керівництва послідовність у 
проведенні політики українізації. Нам необ-
хідна нова українізація: динамічна, мобільна, 
наполеглива. Звичайно, з урахуванням регіо-
нальної специфіки, але не можна абсолютизу-
вати цю специфіку. Хтось із присутніх сказав 
про «культурну невідповідність»: рахуватись 
з культурою переселенців, з їхньою специфі-
кою. Друзі мої, ну вони ж не папуаси, вони ж 
в Україні – на українському Донбасі – ви-
росли. Етнографи фіксують тут матеріальну й 
духовну культуру у населення Донбасу, що й у 
решти жителів України: як співали українські 
пісні, їли сало і пили горілку, так і тепер роб-
лять. Вони – носії нашої культури, а нам роз-
повідають про «культурну невідповідність», 
нас закликають тут: дай їм іншу культуру. Та 

не треба такого! Вони просто глибше засвоїли 
радянсько-російські ідеологеми, у полоні яких 
і досі перебувають, просто обрусіли. Якось 
жінка з Донбасу по радіо каже: «А я й не зна-
ла, що мої батьки з Сумської області». Вони, 
сучасні мешканці Донбасу, не знають, що їхні 
батьки з Вінниччини, з Волині, з Полтавщи-
ни. Вони настільки інформаційно й культурно 
дезінформовані, що дехто і справді повірив, що 
нібито вони не українці. Нам потрібна хороша 
державна інформаційна політика! Ось що тре-
ба робити владі на Сході! 

Ганна Скрипник: Дякую, пане Петре. Все 
те, що Ви говорите – щира правда! На владу 
потрібно тиснути, щоб дерусифікувати інфор-
маційний простір в Україні. Потрібно також 
посилити патріотичну складову освітньої си-
ситеми, адже тільки через освіту молоді, як 
Ви слушно зазначали, можна сформувати нову 
генерацію – людей нового світогляду.

Ганна Скрипник: Запрошую до слова 
фахівців з Інституту економіки та прогнозу-
вання НАН України Ольгу Балакірєву і Іри-
ну Локтєву.

Ольга Балакірєва,
кандидат соціологічних наук,

завідувач відділу моніторингових  
досліджень соціально-економічних  

трансформацій ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України»
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прийшов до влади, то у Німеччині панувала Мприйшов до влади, то у Німеччині панувала 
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Круглий стіл

Ірина Локтєва,
молодший науковий співробітник відділу 

моніторингових досліджень
соціально-економічних трансформацій

ДУ «Інститут економіки та прогнозування 
НАН України»

У 2014 році внаслідок військового конфлік-
ту на Сході України розпочалося переселення 
жителів Донецької та Луганської областей на 
інші території країни. Масштабність явища зу-
мовила необхідність розробки і впровадження 
окремого Закону та нормативно-правових до-
кументів, спрямованих на захист та підтрим-
ку прав і свобод внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО або переселенці). 

На сьогодні, за оцінками Міністерства со-
ціальної політики та УВКБ ООН, в Україні 
налічується майже півтора мільйона пересе-
ленців. Основними за чисельністю групами 
серед ВПО є пенсіонери, діти, люди з інва-
лідністю, а з-поміж працездатного населення 
основну частку складають жінки. 

У зв’язку з переміщенням з територій, де 
проходять бойові дії, більшість представни-
ків ВПО втратили джерела до існування та 
роботу, тому можна говорити про виникнення 
феномену раптової бідності серед представ-
ників цієї групи. Водночас досвід інших країн 
свідчить, що для ВПО характерним є високий 
рівень довготривалого безробіття, бідність, со-
ціальне відторгнення та орієнтованість на ви-
користання державної фінансової допомоги як 
основного джерела існування. Отже, визна-

чення проблем і потреб внутрішньо переміще-
них осіб та окреслення гострих питань, що є 
невирішеними для представників цієї групи, є 
нагальним повсякденним завданням для вла-
ди та громадського сектору.

Урядом, міжнародними організаціями, гро-
мадським сектором та науковою спільнотою 
здійснено значний обсяг роботи щодо вирішен-
ня проблем ВПО. Проте результати емпірич-
них соціологічних досліджень демонстру ють 
достатньо негативні тенденції щодо процесів 
облаштування переселенців у нових місцях 
проживання. 

Із самого початку процесу внутрішньої мі-
грації нагальними для ВПО були проблеми, 
пов’язані із задоволенням гуманітарних потреб 
(їжа, одяг, медикаменти), пошуком житла та 
стабільної роботи, що приносить дохід. Ре-
зультати досліджень, проведених серед жінок 
та людей старшого віку з числа ВПО * на по-
чатку 2015 року засвідчили значну частку тих, 
хто повідомляв про нездатність забезпечи-
ти для себе найнеобхідніше. Наприклад, про 
фінансову неспроможність купити необхідні 
продукти харчування зазначило 70 % опита-
них, а 30 % повідомили про те, що не могли 
забезпечити своїм дітям повноцінне здорове 
харчування. Експертне опитування в серпні 

* Дослідження проведено Українським інсти-
тутом соціальних досліджень ім. О. Яременка 
за технічної підтримки Фонду народонаселення 
ООН в Україні в грудні 2014 – січні 2015 року. 
Цільовою групою дослідження є ВПО, які пере-
їхали із місця свого постійного проживання в До-
нецькій чи Луганській областях та проживають 
на інших територіях України. У межах дослі-
джуваної групи виділено три категорії: жінки – 
голови домогосподарств у віці від 18 до 59 років 
(604 особи), вагітні жінки (101 особа), жінки та 
чоловіки від 60 років і старші (жінки – 133 осо-
би, чоловіки – 162 особи). Географія опитування 
охоплює 16 областей України (Дніпропетровська, 
Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, 
Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, 
Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, 
Херсонська, Черкаська, Чернігівська обл.) та міс-
то Київ.
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2015 року * показало, що більшість із зазна-
чених проблем не втратили актуальності. На-
приклад, у деяких інтерв’ю було відзначено, 
що прибулі до нових місць проживання іноді 
не в змозі були задовольнити навіть мінімальні 
потреби в їжі. 

Не менш актуальною потребою ВПО за-
лишається житло. Зокрема, в Україні дотепер 
не існує комплексної політики щодо житла для 
переселенців, яка б діяла на національному, об-
ласному та місцевому рівнях. Результати дослі-
джень відображають наслідки відсутності такої 
політики. Скажімо, за результатами опитуван-
ня, проведеного на початку року, 67 % респон-
дентів повідомили про те, що їм важко знайти 
житло, яке вони можуть самостійно оплатити. 
Про проблеми, пов’язані зі сплатою комуналь-
них рахунків і орендною платою за житло, по-
відомили відповідно 52 % і 58 % опитаних. 
Важливість вирішення житлової проблеми під-
креслюють експертні оцінки, отримані в ході 
глибинних інтерв’ю влітку 2015 року. 

Одним з основних бар’єрів соціальної інте-
грації ВПО у нових місцях проживання зали-
шається обмеженість їхніх можливостей пра-
цевлаштування, а як наслідок – відсутність 
стабільного заробітку та доступу до мереж 
підтримки. За результатами опитування біль-
шість представників ВПО зазначали, що їм 
важко знайти роботу, яка відповідає досвіду, 
знанням та кваліфікації (80,5 %). На думку 
опитаних експертів, оскільки значна частка се-

* Опитування експертів, які представляють 
інституції, що опікуються проблемами ВПО 
(представники міського самоврядування, спеці-
алісти державної служби зайнятості, представ-
ників бізнес структур), проведеного методом 
глибинного інтерв’ю у серпні – вересні 2015 року 
в межах НДР «Вимушені переселенці та прийма-
ючі громади: уроки для ефективної суспільної 
адаптації й інтеграції», яка виконується відділом 
моніторингових досліджень соціально-економіч-
них трансформацій ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України» в рамках дослід-
ницьких проектів установ НАН України в галузі 
соціогуманітарних наук та розпорядження Прези-
дії НАН України № 237 від 01.04.2015 року.

ред представників групи ВПО – працездатні 
люди економічно-активного віку, місцеві гро-
мади могли б використовувати потенціал пере-
селенців для свого розвитку, залучаючи їх до 
місцевих ринків праці.

Ураховуючи важливість проблем ВПО, 
пов’язаних з працевлаштуванням, відсутністю 
джерел до існування, пошуком житла, надзви-
чайно важливим аспектом соціальної інтеграції 
переселенців є їх взаємодія з представниками 
приймаючих громад на рівні міжособистісного 
спілкування, яке представляє собою безцінний 
ресурс соціальної підтримки. Водночас фахів-
ці, котрі працюють з ВПО, відзначають факти 
соціальної ізольованості представників ВПО 
у новому середовищі влаштування та наголо-
шують на необхідності соціальної інтеграції. 

Головною особливістю вимушеної внутріш-
ньої міграції є її невизначений термін. Тому 
актуальною є не лише оцінка умов облашту-
вання та соціальної адаптації переміщених 
осіб. Важливим завданням стає визначення 
бажаних індивідуальних стратегій подальшого 
життєвого шляху, а також розробка стратегій 
соціально-економічної політики, спрямованих 
на адаптацію, інтеграцію та соціальне залу-
чення цієї групи. 

Для комплексного вирішення проблем 
ВПО та впровадження ефективної соціаль-
ної політики, спрямованої на їх адаптацію та 
інтеграцію в приймаючих громадах необхід-
но терміново прийняти комплексну державну 
програму. Зокрема, доцільними є такі кроки: 

– започаткувати впровадження реєстру 
вакансій («база попиту») та реєстру резюме 
ВПО («база пропозиції»), які мають створити 
інформаційне підґрунтя для оптимізації полі-
тики розселення та працевлаштування ВПО, 
зважаючи на професійно-кваліфікаційні ха-
рактеристики економічно активних переселен-
ців і потреби громад;

– створити реєстр житла (наявного та по-
тенційного) для ВПО;

– запровадити «індивідуальний» підхід 
вирішення проблем переселенців. Наприклад, 
літніх людей та людей з інвалідністю (важко-

http://www.etnolog.org.ua

І
стабільного заробітку та доступу до мереж 

І
стабільного заробітку та доступу до мереж 
підтримки. За результатами опитування більІпідтримки. За результатами опитування біль
шість представників ВПО зазначали, що їм Ішість представників ВПО зазначали, що їм 
важко знайти роботу, яка відповідає досвіду, Іважко знайти роботу, яка відповідає досвіду, 
знанням та кваліфікаціїІзнанням та кваліфікації (80І(80,5І,5опитаних експертів, оскільки значна частка се-Іопитаних експертів, оскільки значна частка се-

Опитування експертів, які представляють ІОпитування експертів, які представляють 

М
креслюють експертні оцінки, отримані в ході 

М
креслюють експертні оцінки, отримані в ході 

рок

М
року. 

М
у. 

Одним з основних бар’єрів соціальної інте-

М
Одним з основних бар’єрів соціальної інте-

грації ВПО у нових місцях проживання зали-

М
грації ВПО у нових місцях проживання зали-
шається обмеженість їхніх можливостей пра-

М
шається обмеженість їхніх можливостей пра-
цевлаштування, а як наслідокМцевлаштування, а як наслідок – віМ– відсутність Мдсутність 
стабільного заробітку та доступу до мереж Мстабільного заробітку та доступу до мереж 
підтримки. За результатами опитування більМпідтримки. За результатами опитування біль
шість представників ВПО зазначали, що їм Мшість представників ВПО зазначали, що їм 
важко знайти роботу, яка відповідає досвіду, Мважко знайти роботу, яка відповідає досвіду, 

%). М%). На думку МНа думку 

на адаптацію, інтеграцію та соціальне залу-Мна адаптацію, інтеграцію та соціальне залу-
Фтаних. Фтаних. 

Важливість вирішення житлової проблеми під ФВажливість вирішення житлової проблеми під- Ф-
креслюють експертні оцінки, отримані в ході Фкреслюють експертні оцінки, отримані в ході 

у новому середовищі влаштування та наголо-

Ф
у новому середовищі влаштування та наголо-
шують на необхідності соціальної інтеграції. 

Ф
шують на необхідності соціальної інтеграції. 

Головною особливістю вимушеної внутріш-
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Головною особливістю вимушеної внутріш-

ньої міграції є її невизначений термін. Тому 

Ф
ньої міграції є її невизначений термін. Тому 

Фактуальною є не лише оцінка умов облашту-Фактуальною є не лише оцінка умов облашту-
вання та соціальної адаптації переміщених Фвання та соціальної адаптації переміщених 
осіб. Важливим завданням стає визначення Фосіб. Важливим завданням стає визначення 
бажаних індивідуальних стратегій подальшого Фбажаних індивідуальних стратегій подальшого 
життєвого шляху, а також розробка стратегій Фжиттєвого шляху, а також розробка стратегій 
соціально-економічної політики, спрямованих Фсоціально-економічної політики, спрямованих 

Е
спілкування, яке представляє собою безцінний 

Е
спілкування, яке представляє собою безцінний 
ресурс соціальної підтримки. Водночас фахів-

Е
ресурс соціальної підтримки. Водночас фахів-
ці, котрі працюють з ВПО, відзначають факти 

Е
ці, котрі працюють з ВПО, відзначають факти 
соціальної ізольованості представників ВПО Есоціальної ізольованості представників ВПО 
у новому середовищі влаштування та наголо-Еу новому середовищі влаштування та наголо-
шують на необхідності соціальної інтеграції. Ешують на необхідності соціальної інтеграції. 

Головною особливістю вимушеної внутріш-ЕГоловною особливістю вимушеної внутріш-
ньої міграції є її невизначений термін. Тому Еньої міграції є її невизначений термін. Тому 
актуальною є не лише оцінка умов облашту-Еактуальною є не лише оцінка умов облашту-
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хворих) розселяти ближче до родичів, зокре-
ма для запобігання виникненню соціальної їх 
ізоляції. Тим, хто зацікавлений у переїзді до 
сільської місцевості, допомогти визначити ва-
ріанти та надати допомогу в переїзді; 

– визнати необхідність та визначити спо-
соби оцінки втраченого майна, а також здійс-
нити таку оцінку;

– здійснювати постійний моніторинг ди-
наміки процесів адаптації та інтеграції ВПО у 
нових місцях проживання.

Ганна Скрипник: Шановне товариство, до-
звольте дати слово представникам мистецтво-
знавчої галузі – відомому кінокритику, очільнику 
кінознавців ІМФЕ, голові Національної спілки 
кінематографістів України Сергію Тримбачу.

Сергій Тримбач,
кінокритик, старший науковий  

співробітник Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України,  

голова Національної спілки  
кінематографістів України 

Колеги, я перепрошую, але сподіваюсь, що 
ви зрозуміли, чому я нервово відреагував на 
єдиного представника влади в цій аудиторії? 
Що він нового сказав, цей заступник голови 
Комітету з інформаційної політики? Ви чули: 
мовляв, треба дивитися так, як єсть, а єсть 
так, що поки ми не звільнимо ту територію 
танками, то доти нічого не зміниться в інфор-
маційній сфері. В Ічні (Чернігівщина) вже 

відключили один канал, чи можливо всі вже 
відключили? Проте представник Комітету по 
радіо і телебаченню, який за це мусить відпо-
відати, про це нічого не знає. Приїхала щойно 
одна моя знайома з Донбасу, каже, як можна 
щось змінити, якщо до 70 % людей орієнтова-
ні на Москву тому, що проукраїнської інфор-
мації нема, що існує один український канал, 
проти якого працює сто російських. Як може 
змінитися свідомість, якщо вам зранку до ве-
чора нав’язують інформацію з голосу Москви? 

Кіно в Україні як фаховий трест не є фахо-
вим, бо власне українське кіновиробництво не 
фінансувалося 25 років. І знову оці ось заяви, 
що лише танками звільнимо Донбас. Що ми 
звільнимо, якщо влада армію по-справжньому 
не озброює; люди перебувають в полоні ро-
сійської пропаганди, а на противагу нічого не 
дається? Почитайте інтерв’ю Є. Марчука, по-
дивіться, що Росія робить? Захопила Крим, 
зразу пішла інформаційна, освітньо-пропа-
гандистська робота в кілька етапів: одна лінія, 
друга, третя, четверта. Що роблять державні 
відомства України? Нічого!

Щодо кадрової політики: як можна признача-
ти Міністром оборони людину, яка по-дитинному 
легковажно заявляє: «Зустрінемося на параді 
в Севастополі». Що це за легковажність? Вся 
кадрова й професійна робота була зведена до 
пустої демагогії. Здається, що нарешті щось 
трошки починає доходити до влади: нещодавно 
я почув від Президента, що кіно – це теж скла-
дова оборонного комплексу. Як це не парадок-
сально, але за часів Януковича почали були фі-
нансувати кіно. Кажуть, що йому син пояснив, 
що він увійде в історію, коли буде підтримувати 
культуру, й кіно зокрема. Хоча б була така мо-
тивація! За цієї нової влади практично зупинене 
все, і телевізійне виробництво в тому числі. До 
речі, зараз, завдяки Миколі Княжицькому, те-
левізійники почали трохи ворушитися: виписали 
новий законопроект про підтримку кіно. Дивно 
те, що в ньому вже необов’язковим є виробни-
цтво фільмів українською мовою. Зверніть ува-
гу, ті серіали, які зараз ідуть, навіть якщо вони в 
Україні зроблені, вони не озвучені українською 
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Ф
звільнимо, якщо влада армію по-справжньому 
не озброює; люди перебувають в полоні ро-

Ф
не озброює; люди перебувають в полоні ро-
сійської пропаганди, а на противагу нічого не 

Ф
сійської пропаганди, а на противагу нічого не 
дається? Почитайте інтерв’ю Є.

Ф
дається? Почитайте інтерв’ю Є.
дивіться, що Росія робить? Захопила Крим, Фдивіться, що Росія робить? Захопила Крим, 
зразу пішла інформаційна, освітньо-пропаФзразу пішла інформаційна, освітньо-пропа
гандистська робота в кілька етапів: одна лінія, Фгандистська робота в кілька етапів: одна лінія, 
друга, третя, четверта. Що роблять державні Фдруга, третя, четверта. Що роблять державні 
відомства України? Нічого!Фвідомства України? Нічого!

Щодо кадрової політики: як можна призначаФЩодо кадрової політики: як можна признача
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що лише танками звільнимо Донбас. Що ми Ещо лише танками звільнимо Донбас. Що ми 
звільнимо, якщо влада армію по-справжньому Езвільнимо, якщо влада армію по-справжньому 
не озброює; люди перебувають в полоні ро-Ене озброює; люди перебувають в полоні ро-
сійської пропаганди, а на противагу нічого не Есійської пропаганди, а на противагу нічого не 
дається? Почитайте інтерв’ю Є.Едається? Почитайте інтерв’ю Є.
дивіться, що Росія робить? Захопила Крим, Едивіться, що Росія робить? Захопила Крим, 
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мовою. Тут треба зрозуміти просту річ: і кіно, 
і телевізійне кіно в першу чергу (тому що біль-
шість це дивиться) має працювати на форму-
вання громадянина! Якщо цього не буде, якщо 
взагалі не буде побудована належна національна 
гуманітарна політика, то про яку перемогу на 
Донбасі говоримо? Проти нас повстав не просто 
ворог, а підступний ворог, який удосконалював 
свої методи ще з часів Російської імперії; це ко-
лосальна професійна імперіалістична традиція. 
Я періодично переглядаю російське телебачен-
ня, слід визнати, що це професійно зроблене 
телебачення, якому ми поступаємося. Тому про-
граємо по всіх напрямках! Ясно, що за короткий  
час всього не зробиш, але треба хоча б поча-
ти, нічого саме собою не робиться. Продюсер  
«1+1» Роднянський розповів мені про свої вра-
ження від роботи російської Ради з кіно (він 
був її членом). Уявіть собі, що і досі там є така 
рада, яку очолює президент Путін, який і керує 
цим кінопроцесом. Оцінюючи роботу цієї ради, 
Роднянський каже: там так все «по ділу», чіт-
ко, конкретно і професійно. Говорю про це, щоб 
всі зрозуміли, що проти нас працює колосаль-
на пропагандистська машина. А ми збираємося 
лише танками радянського виробництва відво-
йовувати наші території?! Треба зрозуміти прос-
ту річ, що не можна у наш час лише автоматами 
виграти війну! У сучасному світі інформаційних 
технологій можна виграти, тільки поєднуючи 
сучасне озброєння з новітніми технологіями, в 
тому числі і у сфері культури й інформації.

Ганна Скрипник: Дякую, Сергію Васи-
льовичу! Ми запросили на наш захід міністра 
культури В. Кириленка. Сьогодні він відпо-
відає за кіно й культуру в цілому. На жаль, 
він не зміг прийти. У Росії, Польщі, Прибал-
тиці та Словаччині свою культуру, своє кіно й 
свої Академії та науковців влада підтримує, а 
чинна українська влада поки що не вважає ці 
сфери пріоритетними у своїй діяльності. Тому 
й не дивно, що діячі культури, митці і наукова 
молодь масово виїжджають з України. 

Галина Корбич: Коротенька репліка. 
 Сергію Васильовичу, це такий штрих на те, 
що Ви сказали. З Майдану вела репортажі на 
польському телебаченні молода і дуже таланови-
та кореспондентка (першої програми польського 
телебачення). Вона вела повністю репортаж: при 
чому не володіючи українською мовою, вона або 
англійською розмовляла, або російською. Її за це 
признали журналісткою року. Але вона сказала, 
що коли вона поїхала на два дні в Москву і поди-
вилася там телебачення, то мало сама не повіри-
ла тому, що там показували, бо дуже професійно 
все зроблено, особливо інформаційні блоки. Це 
при тому, що вона була свідком Майдану і зна-
ла правду. А уявіть собі тих, хто на Майдані не 
був?! Інформаційний простір – це надзвичайно 
важливо! Росія (те, що я знаю) дає цілодобово 
ідеологічно оброблену інформацію на семи мо-
вах світу, в тому числі і в Польщі.

Ганна Скрипник: Шановні друзі! У цій 
адиторії присутня велика група науковців- 
етнологів ІМФЕ – організаторів сьогоднішньо-
го заходу. Результати їхніх етнологічних експе-
диційних досліджень останнього десятиріччя на 
Сході і Півдні України надзвичайно важливі з 
погляду документування етно-культурних реалій 
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технологій можна виграти, тільки поєднуючи Ітехнологій можна виграти, тільки поєднуючи 
сучасне озброєння з новітніми технологіями, в Ісучасне озброєння з новітніми технологіями, в 
тому числі і у сфері культури й інформації.Ітому числі і у сфері культури й інформації.

М
рада, яку очолює президент Путін, який і керує 

М
рада, яку очолює президент Путін, який і керує 
цим кінопроцесом. Оцінюючи роботу цієї ради, 

М
цим кінопроцесом. Оцінюючи роботу цієї ради, 
Роднянський каже: там так все «по ділу», чіт

М
Роднянський каже: там так все «по ділу», чіт
ко, конкретно і професійно. Говорю про це, щоб 

М
ко, конкретно і професійно. Говорю про це, щоб 
всі зрозуміли, що проти нас працює колосаль
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цього регіону, адже вони засвідчують доміну-
вання українського етнічного компоненту в усіх 
східних і південних областях. Пропоную (бодай 
у дискусійному форматі нашого Круглого столу 
під рубрикою «Обговорення доповідей») заслу-
хати думки представників етнологічної науки 
з приводу порушених проблем. Гадаю, що їхня 
інтерпретація подій на Сході України за експеди-
ційними матеріалами, статистичними й етноло-
гічними відомостями дозволить поглибити дже-
рельну складову та розкрити глибинні причини 
дестабілізаційних процесів у країні.

Запрошую до слова етнолога, професора 
Валентину Борисенко.

Валентина Борисенко,
доктор історичних наук, професор,

завідувач Архівних наукових фондів  
рукописів та фонозаписів  

Інституту мистецтвознавства,  
фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України
Очевидним є факт російської агресії на Схо-

ді України, водночас важко заперечити й те, 
що збройна агресія Росії спирається на пев-
ну частину зросійщеного населення Донбасу. 
Якщо поглянути на ситуацію, яка склалася у 
південно-східних областях України, то вона 
сьогодні є вкрай складною саме у ментально-
му плані. Асимільоване населення розгублене 
через свою невизначеність, невпевненість, зне-
віру як у само проголошених так званих ДНР і 
ЛНР, так і в політиці влади Києва. Зрозуміло, 
що більшість місцевого населення Донеччину й 

Луганщину незалежними республіками не вва-
жає; пенсію хочуть отримувати подвійну – як 
українську, так і російську. Частина піддалася 
масованій пропаганді, про те, що це Америка 
нібито воює з Росією на Донбасі. Активно екс-
плуатується думка, що бандерівці хочуть за-
ставити усіх на Донбасі говорити українською 
мовою. Це часом смішно, а часом – сумно. Під 
впливом цих міфів екзальтоване жіноцтво пере-
шкоджало українським воякам запобігти анти-
державним діям проросійських бойовиків. За-
дум агресорів розпалити ворожнечу до усього 
українського не вдався повністю, бо патріотичні 
громадяни всієї України стали на її захист.

Ця трагічна сьогоднішня реальність готу-
валася дуже давно; готувалася ретельно і по-
слідовно: вже з 1955–1956 років почала стрім-
ко збільшуватися кількість російських шкіл в 
Україні і зменшуватися кількість українських 
спочатку у містах, а незабаром і у селах. На 
Сході і Півдні російські школи стали перева-
жаючими. У тодішньому м. Сталіно (Донецьк) 
98 % учнів навчалися у російських школах, в 
Харкові – 87 %, Одесі – 87 %, Горлівці – 
91,3 %. І це при значно переважаючому тут 
українському населенню. У таких містах, як 
Жданів (Маріуполь), Торез, Комунарськ, 
Севастополь взагалі не було жодної україн-
ської школи. Безкомпромісний і об’єктивний 
аналіз цих явищ здійснив свого часу академік 
НАН України, літературознавець Іван Дзю-
ба. У своїй (раніше забороненій) праці «Інтер-
націоналізм чи русифікація?» автор зазначав:  
«Українські школи – і це вже стосується і 
міських, і сільських шкіл – зовсім не вихову-
ють національну гідність і національне почут-
тя, не дають елементарного усвідомлення своєї 
національної приналежності та пов’язаних з 
цим обов’язків, не забезпечують наймінімаль-
нішого знання рідної історії та рідної культу-
ри. Бо в більшості з них панує той самий дух 
вищості і “предпочтительности” російської 
культури та другорядності української як “до-
важка” до російської. Тож і не доводиться ди-
вуватися з того, що випускники шкіл України 
переважно – цілковиті невігласи щодо україн-
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ської культури» (Дзюба І. Інтернаціоналізм чи 
русифікація? – Київ, 1998. – С. 153). Це була 
політика нищення української самототожнос-
ті і жорстка політика асиміляції. Русифікації 
сприяла не лише система освіти, але й засоби 
масової інформації та видавнича справа, що 
призвело до колосального збільшення видань 
російською мовою. Це стосувалося і науко-
вої продукції, бо з 1975 року було заборонено 
захищати дисертації національними мовами 
і посипалися статті, брошури, монографії ро-
сійською.

Коли у 1960-х роках серед інтелігенції ви-
ник рух супротиву асиміляції українців, то 
почалися репресії, заслання, переслідування. 
Населення на Півдні і Сході ставало відчу-
женим від інтересів своєї Батьківщини. Після 
здобуття незалежності України, за що проголо-
сувала більшість, п’ята колона активізувалася, 
намагаючись представити Україну головно як 
полінаціональну. Це при тому, що за переписом 
2001 року українці в Україні складали 77,8 % 
від усього населення, що вказує на високу моно-
етнічність соціуму, у порівнянні з більшістю єв-
ропейських держав. Під гаслами забезпечення 
прав національних меншин політики сусідньої 
держави продовжували через своїх лобістів 
в Україні втілювати мету денаціоналізації та 
асиміляції українців. З цього приводу цікаві 
відверті погляди колишнього впливового ро-
сійського політика (у 1990-х роках був головою 
Держмайна Росії) Альфреда Коха, який у про-
грамі «Свобода слова» 24 жовтня 2003 року 
заявив: «Я вам что хочу сказать, глубоко убеж-
ден, что интересы России не ограничивают-
ся островом Тузла. Я считаю, что России (по 
праву, по факту), может быть дипломатически, 
как-то иначе, де-юре, но по факту должен при-
надлежать и Крым, и Херсон, и Николаев, и 
Одесса. И это наша стратегическая цель. Будет 
ли там развиваться украинский флаг или рос-
сийский триколор, меня откровенно говоря, не 
интересует. Важно, чтобы по факту это были 
российские земли, которые учитывали наши 
интересы, и чтобы там присутствовал россий-
ский капитал, российские люди, российские 

интересы. Для этого, дипломатические каналы 
уже исчерпаны. Остается один-единственный 
путь – это экономическая экспансия, это 
фактически скупка этих земель, скупка этой 
недвижимости, скупка этих заводов, скупка 
инфраструктуры и так далее...».

Ця цинічна відвертість продовжує втілюва-
тися сьогодні у життя вже з боку чинних про-
російських політиків в Україні. Не лише немає 
жодної підтримки розвитку української освіти, 
науки, культури, а навпаки – йде широкий 
наступ на всю гуманітарну сферу життєдіяль-
ності. Прикриваючись лжереформами, начебто 
за європейськими стандартами, керівники від 
освіти й культури ліквідували такі спеціальнос-
ті, як етнологія, фольклористика, мистецтво-
знавство; зменшили курси з історії України, 
зате збільшили зі всесвітньої історії та археоло-
гії. І це тоді, як у більшості європейських кра-
їн, етнологія сьогодні продовжує розвиватися, 
відкриваються кафедри етнології не лише на іс-
торичних факультетах, але й на філософських. 
У дипломі випускникам вишів у Болгарії, зо-
крема, пишуть «історик-етнолог». У нас цього 
зробити вже не можна, бо зліквідували саму 
спеціальність «етно логія». І це у країні, яка вва-
жається постколоніальною, постгеноцидною. 
Адже й правда: для чого українцям знання з 
етнічної історії? Не дай, Боже, ще пробудиться 
національна пам’ять і свідомість! 

Про засоби масової інформації вже й гово-
рити немає сенсу. Бо неозброєним оком видно, 
що немає україномовних газет, але щоденно 
тисячними тиражами безкоштовно розда-
ються російськомовні, зокрема відверто анти-
українські «Вести»; з усіх каналів телебачення 
майже зникла українська мова. Розважальні 
російськомовні шоу пронизані українофобією, 
відвертим глузуванням з української етніч-
ності і культури, десакралізацією історичних 
діячів тощо. Такий наступ на все українське 
триває, здійснюються плани «дальновидних» 
російських політиків, які, разом зі зброєю, ве-
зуть на Донбас і російські підручники; випус-
кають і поширюють журнал «Новоросія». Чи 
не пора вже вимагати від чинного уряду звер-
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нути увагу на основну гуманітарну пробле-
му – дерусифікацію населення України, яка не 
менш важлива, аніж економіка. Слід, нарешті, 
цьому покласти край.

Олександр Курочкін,
доктор історичних наук, професор,

головний науковий співробітник  
Інституту мистецтвознавства,  
фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України

З огляду на те, що головними пріорите-
тами і викликами для України нині є рішуча 
відсіч військовій агресії з боку Росії в Криму 
і на Донбасі; боротьба з тотальною корупці-
єю, я дозволив собі зупинитися не на окрес-
ленні етнокультурної специфіки Донбасу, а на 
цих проблемах. Лише перемога на цих двох 
фронтах (внутрішньому і зовнішньому) забез-
печить нашій державі можливість поступаль-
ного руху до системи європейських цінностей 
і стандартів життя, до побудови модерного де-
мократичного суспільства.

Військова стратегія і тактика в бороть-
бі з таким потужним і підступним ворогом, 
як путінська Росія, не терпить дилетантиз-
му. Однак насмілюся висловити щодо цього 
кілька міркувань. Узятий нашою владою і 
погоджений з Євросоюзом та США курс на 
«мінський процес», дійсно, тимчасово рятує 
Україну від масштабної війни з непередба-
чуваними наслідками. Проте дивує, що досі, 
принаймні нашою стороною, не сформульо-

вана й не оприлюднена пророблена в деталях 
і часових термінах позиція щодо розблоку-
вання державного кордону з країною-агресо-
ром. Лише здобувши ясність і успіх у цьому 
питанні – тобто реальні зобов’язання Росії, 
узгоджені з країнами «сімки», ми зможемо 
повернути Донбас під юрисдикцію України, а 
тоді вже проводити вибори, щоб реінтегрову-
вати окуповані території в материнське лоно. 
Заради цього можна йти на певні поступки і 
компроміси.

За нашою спиною гранди світової політи-
ки (заради власного спокою, за наполяганням 
Росії) домовляються про неблоковий статус 
України і її відмову від вступу в НАТО. Ми 
також можемо погодитися на це, але за умови 
відновлення «status quo ante bellum» – тобто 
довоєнного становища, коли Росія припинить 
підтримувати сепаратистів на Донбасі, повер-
не Крим Україні, публічно вибачиться за свої 
агресивні вчинки й знову підпише міжнарод-
но-контрольований договір про невтручання 
у справи суверенного сусіда. Якщо Росія не 
прийме цей сценарій розв’язання конфлікту, 
вступ до НАТО – наш єдиний порятунок.

Можна і потрібно боротися з побутовим ха-
барництвом в освіті, медицині тощо, але голов-
не завдання – це подолання корупції на всіх 
щаблях влади. Багато разів озвучені у ЗМІ 
зловживання з матеріально-технічним спо-
рядженням бійців на передовій, контрабанда 
і непрозора методика перепусток на кордонах 
з так званими ДНР, ЛНР, Кримом, ганебний 
бурштиновий «беспрєдєл», шахрайські схеми 
і маніпуляції в газово-нафтовому секторі, не-
вміння або небажання приборкати олігархів і їх 
політичних найманців, необґрунтовані кому-
нальні тарифи і загальна провальна політика 
в системі охорони здоров’я та соціальній сфе-
рі – це лише короткий перелік тих причин, які 
за останній рік суттєво понизили рейтинг на-
ших керманичів і рівень довіри суспільства до 
них. Гасла та обіцянки, які виголошувалися на 
Майдані, потрібно використовувати не лише 
у виборчих технологіях, але і як дороговказ у 
реальній практичній діяльності.
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Ще кілька слів треба сказати про гумані-
тарну кризу, яку переживає сьогодні населен-
ня тимчасово окупованих територій Донбасу. 
Ця проблематика найбільш співзвучна ком-
петенції вчених-суспільствознавців. Жителі 
Донецької і Луганської областей через воєнне 
лихоліття вимушено поділилися на три групи: 
перші залишились у своїх домівках під владою 
озброєних сепаратистів, другі переселилися в 
Росію, Білорусь та інші країни, треті шукають 
захисту в межах нашої держави. Кожна з цих 
груп потребує диференційованого підходу в 
усіх аспектах їхнього життєзабезпечення та 
інформаційної політики.

Цілком очевидна необхідність створення в 
системі урядових структур України спеціаль-
ного міністерства або департаменту щодо ре-
гуляції всього комплексу проблем населення 
окупованих територій і вимушених біженців. 
Можливий і формат незалежного агентства, 
працюючого в партнерстві з міжнародними 
організаціями та експертами.

За будь-якого формату необхідно вироби-
ти та запустити в дію реальні механізми, які 
сприятимуть економічній активності праце-
здатних переселенців, забезпечити їх житлом 
і робочими місцями, а також не залишати без 

матеріальної підтримки найбільш незахищені 
верстви – дітей, літніх і хворих людей.

Демократична Україна не повинна повто-
рювати негативну практику сталінського ре-
жиму щодо населення тимчасово загарбаних 
німцями територій у Другій світовій війні. 
Тоді, як відомо, роки перебування під окупа-
цією вважалися незмивною «чорною плямою» 
в біографії людей і тягли за собою серйозні об-
меження та переслідування репресивного апа-
рату. Таким чином Сталін і його поплічники 
перекладали свої власні провини і прорахунки 
на плечі простого народу. В наші дні така по-
літика не має права на існування. 

У деяких колах українського соціуму сьо-
годні набирає популярності погляд на Донбас 
як на «ракову пухлину», яку треба видалити 
із живого тіла України заради його здоров’я і 
розвитку. Вважаю, що це дуже неконструк-
тивна й недалекоглядна позиція. Усіма мож-
ливими методами і шляхами Україна повинна 
боротися за свій Донбас. Важлива роль при 
цьому належить пропагандистсько-інформа-
ційним заходам. Забезпечити ефективну, по-
стійну й атакуючу контрпропаганду і проти-
дію імперським російським ЗМІ на території 
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Круглий стіл

Донбасу і Криму – обов’язок новоствореного 
міністерства інформації й наших інженерів. 

Чому ми не вчимося досвіду «молодогвар-
дійців» з Краснодона (нині окупованого) щодо 
нелегального поширення листівок і газет про-
українського змісту? Чому ми постійно чуємо 
про диверсії й теракти на підвладних Україні 
землях, і нічого подібного у стані ворога? Де 
наші доблесні розвідники і герої, здатні допо-
могти переселитися в пекло таким негідникам, 
як Захарченко і Моторола? «На війні, як на 
війні!!!» – справедливо кажуть французи!

Пріоритетним завданням уряду має бути не 
політика систематичних міжнародних запози-
чень, а розвиток власної економіки, створення 
робочих місць. Повинна злагоджено та ефек-
тивно працювати вся «урядова рать»: від пре-
зидента до рядового чиновника. Наше суспіль-
ство гостро потребує освічених і патріотичних 
лідерів, здатних працювати не на власну кише-
ню, а заради успіху і процвітання всієї країни!!!

Галина Бондаренко,
кандидат історичних наук,

провідний науковий співробітник  
Інституту мистецтвознавства,  
фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України
Серед багатьох соціальних проблем, поро-

джених подіями на Сході України, найбільш 
гострою є проблема облаштування життя ма-
ленької людини – пересічного громадянина, 
вирваного зі звичного контексту буття, що 
опинився сам на сам з хаосом та руїною нової 

дійсності. З-поміж різних верств населення, 
що постраждали внаслідок війни (вимушено 
переміщені особи, бійці, що воюють чи во-
ювали в зоні АТО, поранені та їхні родини, 
родини загиблих на фронті), поза увагою 
представників громадськості, науковців за-
лишились мешканці окупованих територій. 
На сьогодні у вітчизняній гуманітаристиці 
взагалі відсутні методологічні підходи до ви-
вчення життя в окупації. Актуалізація окрес-
леної проблематики спонукає переглянути 
існуючий історичний дискурс, у якому, за ви-
значенням професора Донецького національ-
ного університету, доктора історичних наук 
Олени Стяжкіної, домінують радянські іде-
ологеми: «Советская идеологическая машина 
предложила и зафиксировала практики опи-
сания оккупации в треугольнике “предатель, 
жертва и герой” или “предатель, мертвые 
и герой”. Это такие стабильные образные 
конструкции, внутри которых перемещение 
возможно. Вне – нет» (Стяжкина Е. Миф 
о людях в оккупации должен быть разру-
шен [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://www.ostro.org/general/society/
articles/467875/).

За різними статистичними джерелами, 
сьогодні на тимчасово окупованих територіях 
України (разом з АР Крим) проживає близь-
ко 5 млн осіб. У 2014 році та впродовж цього 
року тут народилося близько 90 тис. дітей, що 
не мають українських документів, а отже, і 
позбавлені українського громадянства. Тобто 
маємо величезний людський потенціал, на-
сильно вилучений з українських демографіч-
них ресурсів та продуктивних сил. Експерти 
відзначають необхідність створення механіз-
мів впливу на населення Донбасу вже сьогод-
ні, щоб після повернення цієї частини Донбасу 
до складу України максимально запобігти їх 
деструктивному впливу на відновлення та роз-
виток регіону в цілому.

Моніторинг інформаційних інтернет-ре-
сурсів, присвячених війні на Донбасі, тематич-
них форумів у соціальних мережах, інтерв’ю 
з переселенцями із зони АТО, дозволяють 
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стверджувати, що оцінка мешканців так зва-
них ЛНР та ДНР громадською думкою від-
бувається за цими ж критеріями: зрадники, 
жертви, герої. Найбільш жорсткі судження 
про населення регіону та скептицизм сто-
совно можливих конструктивних змін у його 
свідомості належать вихідцям звідси, що по-
страждали від своєї громадянської позиції 
та дій земляків. Дехто навіть, як наприклад, 
журналіст, блогер Алекс Заводюк, найбільш 
ефективним вирішенням проблеми вважає лік-
відацію регіону. З осені минулого року зросла 
частка тих, хто готовий назавжди відмови-
тися від окупованих територій заради миру. 
Соціологічні опитування, проведені різними 
інституціями впродовж 2015 року серед меш-
канців інших областей України, фіксують від 
19,5 % (дані фонду «Демократичні ініціативи 
імені Ілька Кучеріва) до 62 % (дані Інституту 
стратегічних досліджень «Нова Україна», за-
сновник Сергій Льовочкін). 

Висловлюються і помірковані думки. Ро-
зуміння того, що в ролі заручників політичних 
обставин можуть опинитися мешканці будь-
якої частини країни, досить часто звучить на 
форумах, присвячених ситуації на Сході Укра-
їни. На сайті телеканалу Еспресо опублікова-
но такий коментар слухача: «Тим, хто вважає, 
що всі люди на окупованих територіях зрадни-
ки, я нагадаю нашу недавню історію. У 1939, 
1941, 1943 роках на Західну Україну приходи-
ли по черзі окупанти зі Сходу і Заходу. Чоло-
віки йшли в ліс і воювали і з тими, і з іншими, а 
їхні батьки, дружини і діти робили вигляд, що 
вони добропорядні громадяни, згодні з ідеями 
Сталіна і Гітлера... Інша справа – люди, які 
працюють на окупантів, займають певні пости 
в їх ієрархії, воюють проти нас. Вони фактично 
відмовилися від цивільних прав українця і, як 
мені здається, після Перемоги повинні бути, 
як мінімум, позбавлені можливості обирати і 
бути обраними. Як я вже сказав, розглядаю 
наших ворогів як жертв Путіна» ([Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : еspreso.tv/.../
tym _ khto _ vvazhaye _ scho _ vsi _ lyudy _
na okupovanykh _ te..).

Мешканці окупованих територій власне 
життя оцінюють за іншими критеріями та 
параметрами. За час, що минув від початку 
війни, девальвувалися політичні ідеї та ідеа-
ли, першочерговим стало збереження життя. 
Багатьох прихильників «руского міра» вже 
немає в живих, а ті, що продовжують під-
тримувати сепаратизм, розчаровані позицією 
владної верхівки і почуваються ошуканими. 
Страх бути переможеними утримує від ви-
знання власної відповідальності в тому, що 
сталося, частину тих, хто голосував за від-
окремлення від України. «Всі від нас від-
мовились, і Росія, і Україна, будемо тепер 
самі», – про такі настрої населення малень-
ких шахтарських міст Донбасу повідомляють 
опитані нами інформатори. 

Переселенці, яким з певних причин по-
трібно було повернутися до окупованих рід-
них міст, розповідають про пережитий ними 
шок від знецінення вартості життя, про вра-
ження від «світу навиворіт», у якому право 
на власність належить автоматникам, люди 
працюють на роботі за продуктовий набір, 
убитих та померлих ховають посеред житло-
вих масивів, наприклад, поряд із дитсадком. 
Водночас працюють нічні клуби, кафе та рес-
торани, у свята відбуваються масові гуляння. 
У започаткованій радіо «Свобода» рубриці 
«Листи з окупованого Донбасу» психолог з 
Луганська Петро Іванов зазначає, що «мозг 
людей оказался совершенно не готов к вой-
не. Им не с чем сравнить происходящее, оце-
нить, какие части его наихудшие, а какие – 
терпимые. Сознание не знает, что со всем 
этим делать». Тому частина людей робить 
вигляд, що нічого особливого не відбулось, 
намагаючись з усіх сил зберегти доступний 
мінімум постійності життя, вважаючи за кра-
ще жити уві сні, ніж прокинутись і дізнатися, 
що йде війна (Иванов П. Паралельный мир 
Донбасса [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.radiosvoboda.org/content/
article/27181626.html). 

З тих, хто залишився в зоні окупації, най-
більш вразливими залишаються патріотично 
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налаштовані громадяни. У їхніх свідченнях, 
переданих до ЗМІ, опублікованих анонімно в 
соцмережах, особливо помітні почуття поки-
нутості, особистої провини за події в регіоні. 
«В очах країни ми вже винні, всі ми засуджені 
до певної міри, бо не змогли втримати україн-
ський прапор на своїй землі, не змогли запо-
бігти тисячам жертв, винні у тому, що хтось 
у Черкасах ллє сльози за батьком чи братом, 
і навіть ті ж самі смерті вже тут, у Донецьку, 
не варті нічого, бо є лише копія справжнього 
болю, відтак – є тільки фантом.

В мене є мрія приїхати до такої столиці, де 
слово “Макіївка” значить не більше, ніж Львів 
чи Франківськ. Бо зараз Макіївка – це зо-
всім не місто, а загублені люди і спосіб життя» 
(Лист циніка своїй державі. Джеррі Томс, без-
робітний з Макіївки [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/
content/article/27172266.html).

Про болюче почуття покинутості звичай-
ної людини в окупації, що проживає в умовах 
жорсткого інформаційного тиску держави-
агресора, часто пише відома правозахисниця 
й журналістка Олена Степова. Започаткована 
нею ініціатива – листи для мешканців Дон-
басу з різних куточків України, стали першим 
кроком на шляху до подолання існуючої інфор-
маційної блокади. У цьому разі найбільш зна-
чимим для мешканців селища Свердловська 
Луганської області, у якому раніше проживала 
журналістка, був саме неофіційний характер 
акції. Авторами листів були такі самі як і вони, 
звичайні люди зі Львова, Києва, Харкова, що 
висловлювали їм свою підтримку.

На сучасному етапі інформаційна війна 
за повернення до України покинутих людей 
Донбасу, формування у них позитивного 
образу країни ведеться переважно громад-
ськими організаціями. Трансляцію каналів 
українського телебачення та радіомовлення 
не відновлено навіть у багатьох звільнених 
районах. Утім, саме наявність і подальший 
розвиток громадських освітніх, правових, 
культурних ініціатив в Україні є необхідною 
умовою її державної єдності.

Лідія Артюх,
кандидат історичних наук,

провідний науковий співробітник  
Інституту мистецтвознавства,  
фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України
Для етнологів вирішення проблеми Дон-

басу – це є передусім вирішення побутових 
і  соціально-економічних проблем населення 
краю, серед якого на сьогодні ми виокремимо 
дві основні категорії.

Перша – вимушені переселенці або тим-
часово переміщені особи, які нерідко побу-
тово не облаштовані, безробітні. Більшість з 
них, не маючи можливості влаштуватися на 
роботу, живуть тільки на пожертви небай-
дужих людей, допомогу волонтерів і зовсім 
мізерну допомогу держави. За даними соціо-
логів, перед війною на Донбасі населення по-
ділялося на три чисельно приблизно однакові 
частини: проросійська, проукраїнська і люди, 
для яких питання політичної чи національної 
приналежності не мало значення. Вимушені 
переселенці у переважній більшості скла-
даються з двох останніх категорій. За рік 
близько 10 % тимчасових переселенців по-
вернулися на Донбас, попри небезпеку втра-
тити життя не лише своє, але й своїх дітей. Ті 
ж, які залишилися, потребують нагальної до-
помоги держави. Давно постало питання про 
створення Міністерства (Комітету) в справах 
тимчасово переміщених осіб, яке б займало-
ся їх соціальною й психологічною адаптацією 
на всій території України. Не слід вважати 
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проблему адаптації другорядною. Вивчен-
ня історії розвитку подій на Сході України 
і активних провокативних дій Росії в інших 
регіонах дає підстави для побоювань розрос-
тання деструктивних настроїв і в Централь-
ній Україні й отримання «п’ятої колони». 
Протягом майже століття за часів радянської 
влади у промислового (переважно шахтар-
ського) населення Донбасу виховували «про-
летарську» ментальність гегемона (згадаймо 
гасло про диктатуру пролетаріату), яка вили-
лась у проголошення «Донбас кормить Укра-
їну», «Україна не чує Донбасу» тощо. Саме 
цими світоглядно-ментальними установками 
скористалася Росія. Сьогодні потрібно пра-
цювати над виправленням цих світоглядних 
деформацій у свідомості переселенців. По-
чинати цю роботу варто з молоді й дітей. 
Державі слід дбати про працевлаштування 
молодих донеччан, надання їм можливості 
підвищувати свій професійний, культурний 
і освітній рівень. Для цього варто залучати 
благодійні кошти через складну фінансову 
ситуацію в країні. При цьому слід посилити 
громадський контроль над використанням 
цих коштів, щоб позбавити чиновників спо-
куси корупції.

Друга категорія – це люди, які залишили-
ся на тимчасово окупованій території (у само-
названих «республіках») і в районах бойових 
дій. Якась частина з них (навіть проукраїнськи 
налаштовані) не змогли виїхати з Донбасу в 
силу різних причин (хворі чи немічні, інваліди 
й члени їх родин). Більшість же свідомо обра-
ла для себе цей шлях, сподіваючись на краще 
життя в Росії. Живучи на окупованій терито-
рії, пенсіонери правдами чи неправдами доби-
раються до підконтрольних Україні територій 
Донбасу, щоб отримати пенсію, бо інакших 
коштів для виживання не мають. Держава по-
винна подбати про запрошення на роботу на 
підконтрольні Україні території та працевла-
штування молоді з окупованих земель, адже 
чимало молодих людей, не маючи іншого за-
робітку, ідуть (за винагороду) воювати в лавах 
проросійських бойовиків проти України.

Споживацька психологія і політична незрі-
лість частини мешканців Донбасу може бути 
якщо не подолана, то хоча б розхитана прав-
дивою інформацією про Україну. Ці люди не 
мають жодної інформації про справжній пе-
ребіг подій в Україні; на Донбасі не знають 
(чи не хочуть знати) про руйнівну роль Росії 
в їхньому житті. Навіть розчарування у владі 
так званих самопроголошених «республік» не 
може примирити їх з думкою про справедли-
вість захисту цілісності території незалежної 
держави українською армією, та й сама неза-
лежність їх не турбує. Ми відстаємо від Росії 
в інформаційній справі, яка отруює не лише 
непідконтрольні Україні території Сходу, але 
й звільнені чи вільні від окупантів. Там про-
довжують панувати російські телеканали. 
Нещодавно створене Міністерство інформа-
ції не виконує своїх прямих функцій і не пра-
цює не лише для Сходу України і населення 
окупованих районів, але й не дає повної кар-
тини подій в Україні для зарубіжних засобів 
масової інформації.

Ольга Поріцька,
кандидат історичних наук,

старший науковий співробітник  
Інституту мистецтвознавства,  
фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України
Оцінюючи ситуацію на Сході України, чи-

мало політиків намагаються абсолютизувати 
нібито етнічноросійський характер Донба-
су, що, на їх думку, пояснює причину подій. 
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Круглий стіл

Проте етнографічні дані, отримані етно логами 
ІМФЕ напередодні війни, повністю спрос-
товують подібні твердження. Зокрема, у 
2010 році мені довелося побувати в етногра-
фічній експедиції у складі наукових співробіт-
ників Інституту мистецтвознавства, фольк-
лористики та етнології НАНУ на Донеччині 
(Слов’янському, Краснолиманському р-нах) 
та Луганщині (Попаснянському р-ні). Вда-
лося записати чимало цікавих інтерв’ю від 
людей різного віку. Вразила цілковита ло-
яльність до Києва і надзвичайно гарна міс-
цева говірка української мови, деякі лексеми 
якої можна віднайти хіба в художніх творах 
письменників ХІХ ст., хоча помітні були і 
вкраплення російської мови. Села переважно 
моноетнічні, українські. Лише в с. Хрести-
щі Слов’янського району нам розповіли про 
турків-месхетинців, котрі переселилися сюди 
після активізації воєнних дій у Нагірному Ка-
рабаху. Слід зазначити, що місцеві жителі про 
них дуже добре відгукувалися, виокремлюю-
чи їхню працелюбність, поважливе ставлення 
до місцевих жителів, традицій; діти-турки, 
навчаючись у місцевій школі, легко влилися в 
місцеву дитячу громаду і спілкувалися з ними 
українською. Жодного міжетнічного конфлік-
ту не спостерігалося. В іншому селі довелося 
брати інтерв’ю в пенсіонерки, колишньої вчи-
тельки української мови, яка, крім різноманіт-
ної цікавої для етнолога інформації, сказала: 
«А знаєте, це у нас тут настоящі украї́нці 
живуть, не на западі». – «Чому так вважає-
те?» – вирішила з’ясувати я. – «Бо вони були 
під поляками!». – «Як вважаєте, Франко, 
Стефаник – українські письменники?», – за-
питала я співбесідницю. – «Так», – із заду-
мою відповіла вчителька. – «То, може, й там 
українці живуть», – вела я далі. – «Може, 
й так», – сказала невпевнено. – «Чому ж 
ви вирішили, що на заході не українці жи-
вуть?» – «Та нам так казали». – «Хто?» – 
«Та агітатори, оце коли вибори були» (Нага-
даю: експедиція відбувалася в 2010 р.) І стало 
зрозуміло, що ця симпатична бабуся – не 
єдиний об’єкт агітаційної кампанії, місцеве 

населення просто «обробляли», інформаційно 
«зомбували», готуючи ту страшну ситуацію, 
в якій сьогодні перебувають місцеві мешкан-
ці. В одній із сільських шкіл (свідомо зараз 
не називаю його, щоб когось не наражати на 
небезпеку) Попаснянського району на Луган-
щині учителі з гордістю розповідали, як ви-
ховують учнів у патріотичному дусі, як учні 
з інтере сом збирають експонати до етногра-
фічного чи краєзнавчого шкільного музею, а 
потім, після закінчення 9 класу, перейшовши 
до райцентру на подальше навчання в 10–
11 класи, переходять на навчання російською 
мовою, і багато хто з них рідною мовою вже 
не розмовляє. Врахуймо й те, що резолюція-
ми ЦК КПУ ще на початку 70-х років ХХ ст. 
було здійснено закриття українських шкіл на 
Донбасі і запроваджено повсюдно лише шко-
ли з російськомовним режимом. Тобто свідо-
ма русифікація та фактично антиукраїнська, 
антидержавницька політика в цьому регіоні 
велася щонайменше із середини 70-х років 
ХХ ст. Це підтверджує і статистика: в кін-
ці ХІХ ст. українською розмовляли понад 
55 %, російською – близько 25 %; у середині 
1959 року українську вважали рідною 44 % 
населення, російську – 54 %, у 1989 році чи-
сельність україномовних мешканців вже ста-
новила 30,6 %, російськомовних – 67,7 %. 
За часів незалежності (у 2001 році) україно-
мовні мешканці Донбасу становили 24,1 %, а 
російськомовні – 74,9 % (зазначу, що носії 
інших мов у кінці ХІХ ст. становили близько 
чверті населення, переважно це були греки; за 
даними останнього перепису, носіями інших 
мов були лише 1 % населення). Такої фаталь-
ної динаміки скорочення вживання в побуті 
мови корінного населення ніде в Україні біль-
ше не спостерігалося. Фактично лише село 
залишалося україномовним чи двомовним, 
а міста, містечка повністю (як за радянської 
влади, так і вже за часів незалежності Укра-
їни) деукраїнізувалися. Інтерв’ю з місцевими 
мешканцями вказували на різноманітні ма-
ніпуляції, до яких вдавалися політтехнологи, 
політики і регіональні бізнеселіти, зацікав-
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лені у безконтрольному домінуванні у краї. 
Додам, що в умовах економічної кризи, яка 
затягнулася як у промисловості, так і в сіль-
ському господарстві, місцеві мешканці масово 
виїздили на заробітки до Росії, значно менше 
до країн Євросоюзу, що також позначалося 
на їхній свідомості й геополітичних орієнта-
ціях. Отже, ця маса внутрішніх економічних, 
соціальних, культурних чинників, окрім зов-
нішніх, призвели до ситуації, за яку кров’ю 
платить сьогодні Україна. Питання в тому, 
як із цієї трагічної війни виходити сьогодні. 
Звісно, що тільки силовими методами проб-
лему не розв’язати: по-перше, наша держава, 
очевидно, не має такої військової потуги; по-
друге, надто багато зброї зараз у руках декла-
сованих елементів Донбасу, які нічим, окрім 
розбою, займатися не хочуть (це за словами 
самих переселенців з Донбасу); по-третє, ці 
люди зазнавали впливу російської пропаган-
ди, згубний вплив якої тривалий час ігнору-
вало керівництво України. На жаль, і тепер, 
за наявності спеціально створеного, але досі 

бездіяльного Міністерства інформаційної по-
літики справа не зсувається з мертвої точки. 
А саме це Міністерство, розгорнувши велику 
інформаційно-просвітницьку кампанію, могло 
б внести значний вклад у розв’язання пробле-
ми. Звісно, без поліпшення економічної си-
туації в країні, без конкретної державної по-
літики миру в Донбаському регіоні досягнуто 
не буде; і, мабуть, не вдасться кардинально 
змінити настрої тимчасово переміщених гро-
мадян та тих, хто залишається у фронтовій 
зоні. Надія на підростаюче покоління: дітей, 
молодь, які потрапляють в інше середо вище, 
навчаються в школах, вищих навчальних за-
кладах, орієнтованих на проукраїнську дер-
жавницьку позицію, ще можна змінити. І це 
повинно стати одним з найважливіших чин-
ників у подоланні військового протистояння в 
майбутньому. Отже, першочерговими сьогод-
нішніми завданнями залишаються поєднан-
ня силових, дипломатичних засобів, а також 
активне налагодження економічної ситуації в 
Україні. 

Члени оргкомітету Круглого столу та редколегії
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Нині в Україні ключовим питанням, яке 
широко обговорюється на всіх рівнях, є 
перспективи можливості вибору мирного 
шляху розвитку подій на Сході. Водночас 
зрозуміло також те, що майже всі «мирні» 
сценарії нашого майбутнього прописуються 
в Москві. Тому й вимагають першочергового 
розв’язання проблеми, як не схибити на шляху 
до миру, як при цьому зберегти територіальну 
цілісність держави і її людей, як не отримати 
поряд наскрізь вороже середовище з колиш-
ніх громадян України і як уже сьогодні пра-
цювати з ними. Попри те, як ніколи, є важли-
вою консолідація громадського, експертного 
та наукового потенціалу навколо вирішення 
актуальних завдань та розробки стратегії дій 
у цьому напрямку. Наразі зосередимося на 
таких елементах цієї багатоаспектної пробле-
ми, як залучення населення з відвойованих 
і прилеглих до військових дій територій до 
співпраці та можливості повсюдної активної 
взаємодії з переселенцями зі Сходу, залучити 
їх до участі у розробці певних соціокультур-
них програм. Без такої консолідації годі че-
кати хоч якихось позитивних змін в напрямку 
подолання розколу в суспільстві, спровокова-
ного зовнішніми й внутрішніми чинниками. 

Висловлю деякі спостереження, що ви-
пливають з аналізу інтерв’ю з військовими, 
«біженцями» та мешканцями наближених до 
АТО територій.

1. Представники суспільно-активного се-
редовища Дніпропетровщини висловлювали 
застереження щодо політики чинної влади 
України на «здачу» окупованої території. Та-
ким чином, запевняє один з наших респон-
дентів, «ми сигналізуємо про плани подальшої 
окупації нашої землі ворогом».

2. На вже відвойованих теренах Луган-
щини та Донеччини люди бояться проявля-
ти активність через реальну загрозу фізич-
ної розправи. Водночас не мають бажання 
вкладати ресурси, час та енергію в соціальну, 
комунальну, економічну інфраструктуру, яка 
завтра зможе опинитись на території, що буде 
захоплена ворогом. Українська влада не по-
дала всім мешканцям, місцевим елітам, гро-
мадським активістам окупованого Донбасу 
чіткого та впевненого «сигналу» про гарантії 
їх захисту хоча б у найближчій перспективі. 
Замість цього люди відчувають відсутність 
чесного діалогу, подвійні стандарти та під-
міну смислів, коли, наприклад, влада гово-
рить про АТО (антитерористичну операцію) 
замість того, щоб визнати, що йде реальна 
війна, яку місцеві жителі бачать щоденно. 
В цьому ж ряду тривожні сигнали про су-
цільну корупцію тощо.

3. Українська влада слабко й безсистемно 
впливає на свідомість мешканців регіонів і не 
має чіткого плану та інформаційної стратегії 
роботи на Сході, Півдні країни та й загалом 
в Україні. Тож однією із ключових проблем 
залишається недостатня поінформованість 
мешканців щодо загальнонаціональних про-
цесів. Надважливим є завдання донесен-
ня до всіх громадян України постулату, що 
громадянин не має права піддавати сумніву 
територіальну цілісність держави, запере-
чувати її державні символи, закликати чужі 
війська.

4. Активні бойові дії на Сході України 
призвели до того, що значна кількість актив-
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них громадян, лідерів громадянського сус-
пільства, представників місцевої еліти та лю-
дей з активною життєвою позицією змушена 
була виїхати за межі Донецької та Луганської 
областей та перебуває зараз в інших регіонах 
України. Проте й вони відчувають відчуже-
ність та незатребуваність їхніх знань і досві-
ду в суспільстві, хоча різними способами і на-
магаються включатися в найбільш злободенні 
справи, як наприклад, допомога військовим 
та участь у вирішенні проблем переселенців. 
Саме ця суспільна група намагається подола-
ти існуючі негативні стереотипи щодо всіх пе-
реміщених осіб та робить спроби залучати ін-
ших біженців до суспільного життя. Про таку 
діяльність має бути широка інформація, яку 
під силу збирати й узагальнювати місцевим 
ЗМІ та органам влади. У цьому напрямку 
працює донецька команда «Комітету вибор-
ців України», кіровоградська волонтерська 
група «Реконкіста», харківські волонтери та 
багато інших.

5. Важливим є активне введення цієї терито-
рії в загальноукраїнський соціокультурний кон-
текст. Так, один з активних громадських діячів 
Донеччини в інтерв’ю зазначив: «Необходимо 
сконцентрировать внимание на “общем настоя-
щем”. Например, один из членов инициативной 
группы по предоставлению имени Стуса До-
нецкому университету Юрко Матущак пошел 
воевать добровольцем в батальон “Дніпро” и 
погиб под Илловайском. Почему бы не дать его 
имя историческому факультету или всему уни-
верситету?... Также необходим проект “Общее 
прошлое”. Мы постоянно должны объяснять, 
показывать, ретранслировать эту общность 
Донбасса и Украины, Донбасса и Европы. Мы 
должны показать, как много у Донбасса общих 
героев с Украиной не только в настоящем (герои 
Майдана, киборги, добровольцы и волонтеры), 
но и в прошлом. Таким образом, нужно пока-
зать, что у нас действительно имеется общее 
прошлое, которое нас объединяет: казачество, 
герои УНР, ОУН на Донбассе».

6. Уже сьогодні необхідно дати людям 
віру в завтрашній день, показати що «всі 

війни і всі окупації в історії людства колись 
закінчувалися». І, найголовніше, спромог-
тися спільними зусиллями зробити так, щоб 
усі жертви не були марними. Ця остання 
теза в різних варіантах найактивніше зву-
чить в інтерв’ю з учасниками АТО. Саме 
такою проблемою переймалися і два воїни з 
позивними «Бродник» та «Снайпер», котрі 
стали одними з ініціаторів виставки «Зем-
ля Мамаїв», яка нещодавно відкрилася в 
Націо нальному музеї архітектури та побуту 
України. Земля Мамаїв – це передусім од-
нойменний блог Юрія Фоменка, який ствер-
джує українську самодостатність воїна-мис-
лителя через власні глибокі есеї, а сьогодні 
перебуває у війську. Інший – Микола Пав-
люченко, донедавна боєць «Айдару», через 
представлену ним колекцію українського жі-
ночого одягу кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
зі Старобільщини Луганської області запев-
няє, що Луганщина – правічна українська 
земля, доносить ідею неподільності і єдності 
українських земель та мріє цю колекцію по-
казати у всіх регіонах України. 

Водночас у Дніпродзержинську «Мамай-
фест» під гаслом: «Мамай єднає Україну» 
зібрав гостей з різних куточків України: 
митців, науковців, воїнів, волонтерів, що ді-
лилися своїми ідеями і напрацюваннями із 
зазначених проблем (характерно, що у всі 
фестивальні дні гості також долучалися до 
плетіння маскувальних сіток для АТО, ініці-
йованого жіночим товариством «Яворина»). 
І вже через короткий час керівник проекту 
Наталя Буланова поширює інформацію про 
створення творчого клубу для воїнів, а в май-
бутньому – і для біженців.

Подібні індивідуальні ініціативи мають 
бути почутими і підтриманими на всіх рівнях 
влади, адже це – зразки «живої роботи», яка 
скріплює наш соціум. Тож синергічні, консо-
лідовані дії в суспільстві повинні наблизити 
нас до перемоги, а поміж багатьох завдань 
експертного середовища – відстежити та про-
аналізувати всі ті процеси в соціумі, які якнай-
більше сприятимуть їй.
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Круглий стіл

Аліна Артюх,
молодший науковий співробітник  

Інституту мистецтвознавства,  
фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України

У країні за короткий дворічний термін ста-
лося багато позитивних зрушень, що є при-
водом для стриманого оптимізму. Втім, фор-
матом цієї доповіді є виокремлення болісних 
проблем та пошук шляхів їхнього подолання. 
Тому сконцентруємося на проблемах, які не-
покоять суспільство і пов’язані з ситуацією на 
Сході України.

З початком неоголошеної війни путінської 
Росії проти України до завдань, які суспіль-
ство поставило перед новою владою, додалося 
завдання вироблення й реалізації зрозумілої 
дієвої стратегії захисту незалежності, суве-
ренітету, цілісності України, чітке визначення 
кінцевої мети нашого спротиву та шляхів до-
сягнення цієї мети. 

Сьогодні щоразу, коли держава є неспро-
можною виконати замовлення суспільства, в 
силу вступає так звана «пряма демократія»: 
суспільство перебирає на себе ті функції дер-
жавної влади, які держава не здатна виконува-
ти, хоча мала б це робити згідно із суспільним 
договором і своїми прямими обов’язками. 

Скажімо, волонтери перебирають на себе 
функції Міністерства оборони, а також ак-
тивно займаються справами вимушених пере-
селенців, доля яких – не у фокусі державних 
інтересів. Свого часу добровольчі батальйони 

стали авангардом захисту країни від росій-
ської агресії, коли армія, знекровлена правлін-
ням Януковича, не здатна була дати ворогові 
повно цінну відсіч. Маневреність добровольчих 
батальйонів часто компенсує недоліки непово-
роткої і далекої від життя стратегії й тактики 
операцій Генштабу, а високий рівень взаємодії 
між бойовими підрозділами компенсує недолі-
ки координування операцій з боку штабів. 

На сьогодні в Україні є небагато лю-
дей, яких тим або іншим чином не торкнула-
ся проб лема неоголошеної війни Росії проти 
України, замаскованої російською пропаган-
дою під громадянський конфлікт на Донеччині 
та Луганщині. Майже в кожного є родичі чи 
друзі, котрі перебувають у зоні АТО або по-
вернулися звідтіля. Тому суспільство отримує 
інформацію про АТО не лише зі ЗМІ, але з 
перших рук – від безпосередніх очевидців, 
учасників бойових дій, волонтерів, які їздять 
на передову. Ситуація в АТО – тема пере-
важної більшості розмов українців з активною 
громадянською позицією. А оскільки поступ 
розвитку країни зумовлений саме діяльністю 
активних громадян, керівництво країни має 
тримати руку на пульсі суспільних настроїв і 
завжди бути в їхньому авангарді. Дві домі-
нуючі тези, присутні у відгуках бійців, що по-
вертаються із зони АТО: 1) критичне невдо-
волення непрофесійністю, безініціативністю та 
байдужістю вищого військового командування 
і штабних; 2) відсутність кадрового ліфту в су-
часній українській армії – талановитий офіцер 
середньої ланки не має шансів стати команди-
ром вищої ланки: неповоротка військова бюро-
кратія не впускає у свою корпорацію чужих, 
особливо талановитих і небайдужих. Резуль-
тат – самоорганізація і взаємозв’язок армій-
ських підрозділів з передової досягла найви-
щого щабля. Однак між реальним сектором 
війни і штабними прірва поглиблюється. Пер-
ші не сприймають других. Мимовільно при-
гадуєш міркування Питирима Сорокіна про 
революційну ситуацію, спричинену скупчен-
ням «головастиків» біля підвалин греблі: коли 
занадто багато талановитих і розумних (я б 
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додала – принципових і вмотивованих) «голо-
вастиків» не мають шансів просуватися вгору 
кар’єрною драбиною, позбавлені можливості 
професійного росту, розвитку, стається соці-
альний вибух. Описана ситуація зараз у армії: 
офіцери середньої ланки з великим військовим 
досвідом незрівнянно краще орієнтуються в 
ситуації, ніж ті, хто уповноважений планувати 
їм операції. Такий дисонанс довго тривати не 
може. Необхідно замінювати штабних бюро-
кратів, які не бувають не передовій і не здатні 
реально оцінювати швидкоплинну ситуацію, 
талановитими активними офіцерами, котрі 
мають хист і досвід. Часто з вуст очільників 
держави можна почути, що розмови про недо-
лугість вищого командування – це результат 
російської провокації і діяльності так званої 
«диванної сотні». Однак цю інформацію сус-
пільству надають зовсім не провокатори й не 
диванні дописувачі в соцмережах. З такими 
думками повертаються з передової цілком ре-
альні родичі й знайомі громадян України. Ці 
думки тривожать умотивованих і принципових 
захисників українського суверенітету і поши-
рюються мережами довіри.

Аналіз помилок критично необхідний, щоб 
вони не повторювалися. І здійснити його мож-
на, лише налагодивши прямий конструктивний 
діалог з командирами реального сектору. Гро-
мада вимагає справедливості й дуже чутливо 
ставиться до несправедливості. На жаль, наяв-
на дуже серйозна криза – криза довіри. Жоден 
інститут суспільства так не залежить від довіри 
й авторитету до керманичів, як армія. А довіра 
до керівництва Генштабу, видається, серйозно 
підірвана, нерідко можна почути полеміку про 
його неефективність у військових операціях, що 
призвела до невиправданої загибелі бійців. Що 
це – результат непрофесіоналізму чи державна 
зрада? Військова бюрократія вміло уникає від-
повідальності (ховаючись між краплями законів 
і норм), перекладаючи її на бойових офіцерів, і, 
у разі чого, робить їх винними. Суспільство до-
волі знервовано ставиться до погано прихованої 
боротьби армійського начальства з доброволь-
чими батальйонами. 

Сьогодні ми маємо війну за незалежність 
України. Влада (звісно ж у активному діалозі з 
народом) має випрацювати стратегію і тактику 
досягнення кінцевої мети. Однак суспільству 
важко зрозуміти, якою є кінцева мета і якою 
є стратегія влади з її досягнення. Громадяни 
щодня чують: 1) немає альтернатив Мінським 
домовленостям; 2) Мінські домовленості не 
виконуються бойовиками. Ця суперечність не 
вкладається в голову людини, здатної логічно 
мислити. Тому щоденне виголошення з екранів 
і шпальт цих тез провокує цілу низку домис-
лів, чуток. І справді, якщо вони не виконують-
ся, то як вони можуть бути єдиною панацеєю? 
Тоді має бути якась альтернативна стратегія, 
що діятиме в тому випадку, коли стане зро-
зуміло, що ці угоди не працюють. Громаді не 
збагнути, як можна сподіватися саме на Мін-
ські угоди, якщо жодних ознак того, що бо-
йовики колись раптом почнуть їх виконувати, 
немає. І до чого, врешті-решт, має привести 
безнадійна надія на Мінські домовленості, або 
що має бути в кінцевому результаті, якщо бо-
йовики раптом виконають ці угоди. Чи є якісь 
притомні розрахунки, яким буде результат, 
яким буде життя країни? І що може бути вна-
слідок провалу такої стратегії, і скільки треба 
бойовикам не виконувати Мінські угоди, щоб 
зрештою вони перестали вважатися єдиним 
виходом зі становища. 

У людей складається враження якоїсь дво-
їстості, як кажуть тепер, «гібридності»: части-
на країни, нібито нічого не сталося, живе тим 
самим «мирним життям», а частина (і це – ро-
дичі, друзі, колеги тих, хто живе мирним жит-
тям) їде помирати за ті самі мирні угоди, які не 
виконуються. Причому другі вимушені сприй-
мати все пасивно. Вони не можуть захищатися 
на повну міць... Вкласти цей абсурдний план 
у пересічну голову неможливо. Нам кажуть, 
що якщо ми не пристанемо на такі умови Ро-
сії, вона вщент зруйнує Україну, розгорнувши 
повномасштабну агресію. Проте у суспільній 
думці є низка заперечень проти кліше, яке мо-
тивує безальтернативність Мінського форма-
ту. Громадяни міркують: «Якщо б Росія могла 
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І
на, лише налагодивши прямий конструктивний 

І
на, лише налагодивши прямий конструктивний 
діалог з командирами реального сектору. ГроІдіалог з командирами реального сектору. Гро
мада вимагає справедливості й дуже чутливо Імада вимагає справедливості й дуже чутливо 
ставиться до несправедливості. На жаль, наявІставиться до несправедливості. На жаль, наяв
на дуже серйозна криза Іна дуже серйозна криза – кІ– криза довіри. Жоден Іриза довіри. Жоден 
інститут суспільства так не залежить від довіри Іінститут суспільства так не залежить від довіри 
й авторитету до керманичів, як армія. АІй авторитету до керманичів, як армія. А

М
думками повертаються з передової цілком ре-

М
думками повертаються з передової цілком ре-
альні родичі й знайомі громадян України. Ці 

М
альні родичі й знайомі громадян України. Ці 
думки тривожать умотивованих і принципових 

М
думки тривожать умотивованих і принципових 
захисників українського суверенітету і поши-

М
захисників українського суверенітету і поши-
рюються мережами довіри.

М
рюються мережами довіри.

Аналіз помилок критично необхідний, щоб МАналіз помилок критично необхідний, щоб 
вони не повторювалися. І Мвони не повторювалися. І здіМздійснити його можМйснити його мож-М-
на, лише налагодивши прямий конструктивний Мна, лише налагодивши прямий конструктивний 
діалог з командирами реального сектору. ГроМдіалог з командирами реального сектору. Гро
мада вимагає справедливості й дуже чутливо Ммада вимагає справедливості й дуже чутливо 
ставиться до несправедливості. На жаль, наявМставиться до несправедливості. На жаль, наяв

риза довіри. Жоден Мриза довіри. Жоден 

яким буде життя країни? ІМяким буде життя країни? І
Ф

пільству надають зовсім не провокатори й не 

Ф
пільству надають зовсім не провокатори й не 

так Фтакими Фими 
думками повертаються з передової цілком ре- Фдумками повертаються з передової цілком ре-
альні родичі й знайомі громадян України. Ці Фальні родичі й знайомі громадян України. Ці 
думки тривожать умотивованих і принципових Фдумки тривожать умотивованих і принципових 

що діятиме в тому випадку, коли стане зро-

Ф
що діятиме в тому випадку, коли стане зро-
зуміло, що ці угоди не працюють. Громаді не 

Ф
зуміло, що ці угоди не працюють. Громаді не 
збагнути, як можна сподіватися саме на Мін-

Ф
збагнути, як можна сподіватися саме на Мін-
ські угоди, якщо жодних ознак того, що бо-

Ф
ські угоди, якщо жодних ознак того, що бо-

Фйовики колись раптом почнуть їх виконувати, Фйовики колись раптом почнуть їх виконувати, 
немає. ІФнемає. І до чогФдо чого, врешті-решт, має привести Фо, врешті-решт, має привести 
безнадійна надія на Мінські домовленості, або Фбезнадійна надія на Мінські домовленості, або 
що має бути в кінцевому результаті, якщо бо-Фщо має бути в кінцевому результаті, якщо бо-
йовики раптом виконають ці угоди. Чи є якісь Фйовики раптом виконають ці угоди. Чи є якісь 
притомні розрахунки, яким буде результат, Фпритомні розрахунки, яким буде результат, 

Е
і шпальт цих тез провокує цілу низку домис-

Е
і шпальт цих тез провокує цілу низку домис-

спр

Е
справді, якщо вони не виконують-

Е
авді, якщо вони не виконують-

ся, то як вони можуть бути єдиною панацеєю? 

Е
ся, то як вони можуть бути єдиною панацеєю? 
Тоді має бути якась альтернативна стратегія, ЕТоді має бути якась альтернативна стратегія, 
що діятиме в тому випадку, коли стане зро-Ещо діятиме в тому випадку, коли стане зро-
зуміло, що ці угоди не працюють. Громаді не Езуміло, що ці угоди не працюють. Громаді не 
збагнути, як можна сподіватися саме на Мін-Езбагнути, як можна сподіватися саме на Мін-
ські угоди, якщо жодних ознак того, що бо-Еські угоди, якщо жодних ознак того, що бо-
йовики колись раптом почнуть їх виконувати, Ейовики колись раптом почнуть їх виконувати, 
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розгорнути повномасштабну агресію, її б не 
зупинили жодні “угоди”, вона б це зробила». 
Це були її первинні плани, вона намагалася 
частинами захопити Україну, починаючи з її 
Півдня та Сходу, дійшовши й до центральної 
частини. Однак у неї не вийшло, бо на повно-
масштабну агресію сьогоднішня Росія неспро-
можна. Якби була спроможна, здійснила б її. 
А ось відтяти ще частину південно-східних 
територій – наміряється. І такі угоди її не зу-
пинять. Мало того, завдяки угодам вона нама-
гається виторгувати вигідніші стартові страте-
гічні позиції.

Напівагресія, напівмир, напівзахист, напів-
свобода від Росії деморалізують. Цю напру-
женість треба зняти, люди повинні розуміти, 
що і навіщо. Адже саме вони розплачують-
ся життям і здоров’ям близьких і рідних, а 
хтось – власним життям.

Власне, куцість Мінських угод спричи-
нена тим, що справжню відповідальність за 
результат переговорів несе лише одна сторона 
переговорів – українська. Інша сторона – Ро-
сія – прихована, замаскована, а отже, не несе 
жодної відповідальності. То ж не дивно, що 
угоди весь час порушуються. Так само, як ро-
сійсько-українська війна подається Росією як 
громадянський конфлікт усередині України, 
так і мирні переговори ведуться не з тим, хто 
є реальним фігурантом конфлікту, реальною 
стороною війни, а з тим, хто імітує сторону 
конфлікту, камуфлюючи справжню сторону, 
маскуючи її. 

Реальні мирні переговори – це переговори 
з реальним агресором, Путіним. Мінські уго-
ди з тими, хто не може самостійно приймати 
рішення, власне, знімають з Путіна будь-яку 
дипломатичну відповідальність. Він домігся 
свого: якщо ми ведемо переговори щодо миру 
із сепаратистами, тобто з колишніми співгро-
мадянами, отже, мовою дипломатії це означає, 
що ми визнаємо, що в нас громадянський кон-
флікт, війна в Україні. Тому дуже важливо на-
звати речі своїми іменами, вимагати від Євро-
пи і США чітких та адекватних формулювань. 
Напад Росії на Україну треба назвати нападом 

Росії на Україну. І ніяк інакше. Треба вимага-
ти, щоб реальний агресор сів за стіл мирних 
переговорів і щоб гарантом виступили країни 
Євросоюзу і США. 

Якщо нам не хочуть давати зброю, нехай до-
поможуть дипломатичною зброєю! Треба чітко 
й принципово відстоювати свої позиції. Слабка 
переговорна позиція України може призвести 
до руйнування держави. Адже російські пропа-
гандистські формулювання (Україна – країна, 
яку роздирає внутрішній конфлікт), що без усі-
лякого нашого спротиву розтікаються світом, 
призведуть зрештою до того, що Україна мати-
ме ореол напівлегітимності.

Європа боїться виходу війни за межі Укра-
їни? Є для цього підстави, нехай боїться. По-
трібно, виходячи з цього, домагатися реальних 
переговорів двох справжніх сторін війни – 
агресора-Росії і України, що захищає незалеж-
ність. І якщо наявний шантаж з боку Росії, то 
як тільки Росія визнається стороною конфлік-
ту, цей шантаж втрачає сенс. 

Країна, яка перманентно бореться за існу-
вання й за незалежність – Ізраїль, виробила 
відповіді на подібні виклики до тих, які сто-
ять сьогодні перед Україною. І якщо припус-
тити, що бойовики й далі не виконуватимуть 
Мінських угод, то є два варіанти реагування 
на ситуацію. Перший, мирний – повноцінний 
кордон між так званими ДНР, ЛНР та ре-
штою України (попередньо необхідно вивезти 
з території республік тих громадян, які хочуть, 
однак не можуть виїхати). Другий – наша 
«Шестиденна війна», якщо, звісно, ЗСУ го-
тові до неї.

Незрозумілими для суспільства є також 
деякі інші речі. Реальний результат Мінських 
домовленостей – величезна й більш ніж ре-
альна дірка в кордоні між агресором-Росією і 
Україною. І, як уже стало широковідомо, цю 
дірку використовують дуже активно: склалася 
така собі зона дуже вільної торгівлі на окупо-
ваних та частині звільнених територій. Санкції 
з боку України щодо Росії й резонансні звіль-
нення кадрів української митниці виглядають 
сміховинно, у той час, коли повним ходом іде 
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І
громадянський конфлікт усередині України, 

І
громадянський конфлікт усередині України, 
так і мирні переговори ведуться не з тим, хто Ітак і мирні переговори ведуться не з тим, хто 
є реальним фігурантом конфлікту, реальною Іє реальним фігурантом конфлікту, реальною 
стороною війни, а з тим, хто імітує сторону Істороною війни, а з тим, хто імітує сторону 
конфлікту, камуфлюючи справжню сторону, Іконфлікту, камуфлюючи справжню сторону, 

Реальні мирні переговориІРеальні мирні переговори

М
нена тим, що справжню відповідальність за 

М
нена тим, що справжню відповідальність за 
результат переговорів несе лише одна сторона 

М
результат переговорів несе лише одна сторона 
переговорів – українська. Інша сторона

М
переговорів – українська. Інша сторона – Ро

М
– Ро

ихована, замаскована, а отже, не несе 

М
ихована, замаскована, а отже, не несе 

жодної відповідальності. То ж не дивно, що 

М
жодної відповідальності. То ж не дивно, що 
угоди весь час порушуються. Так само, як роМугоди весь час порушуються. Так само, як ро-М-
сійсько-українська війна подається Росією як Мсійсько-українська війна подається Росією як 
громадянський конфлікт усередині України, Мгромадянський конфлікт усередині України, 
так і мирні переговори ведуться не з тим, хто Мтак і мирні переговори ведуться не з тим, хто 
є реальним фігурантом конфлікту, реальною Мє реальним фігурантом конфлікту, реальною 
стороною війни, а з тим, хто імітує сторону Мстороною війни, а з тим, хто імітує сторону 
конфлікту, камуфлюючи справжню сторону, Мконфлікту, камуфлюючи справжню сторону, 

ять сьогодні перед Україною. ІМять сьогодні перед Україною. ІФВласне, куцість Мінських угод спричи- ФВласне, куцість Мінських угод спричи-
нена тим, що справжню відповідальність за Фнена тим, що справжню відповідальність за 
результат переговорів несе лише одна сторона Фрезультат переговорів несе лише одна сторона 

– Ро Ф– Ро

їни? Є для цього підстави, нехай боїться. По-

Ф
їни? Є для цього підстави, нехай боїться. По-
трібно, виходячи з цього, домагатися реальних 

Ф
трібно, виходячи з цього, домагатися реальних 
переговорів двох справжніх сторін війни

Ф
переговорів двох справжніх сторін війни
агр

Ф
агресора-Росії і України, що захищає незалеж

Ф
есора-Росії і України, що захищає незалеж

ність. ІФність. І якщФякщо наявний шантаж з боку Росії, то Фо наявний шантаж з боку Росії, то 
як тільки Росія визнається стороною конфлік-Фяк тільки Росія визнається стороною конфлік-
ту, цей шантаж втрачає сенс. Фту, цей шантаж втрачає сенс. 

Країна, яка перманентно бореться за існу-ФКраїна, яка перманентно бореться за існу-Фвання й за незалежністьФвання й за незалежність
відповіді на подібні виклики до тих, які сто-Фвідповіді на подібні виклики до тих, які сто-

Е
лякого нашого спротиву розтікаються світом, 

Е
лякого нашого спротиву розтікаються світом, 
призведуть зрештою до того, що Україна мати

Е
призведуть зрештою до того, що Україна мати
ме ореол напівлегітимності.

Е
ме ореол напівлегітимності.

Європа боїться виходу війни за межі Укра-ЕЄвропа боїться виходу війни за межі Укра-
їни? Є для цього підстави, нехай боїться. По-Еїни? Є для цього підстави, нехай боїться. По-
трібно, виходячи з цього, домагатися реальних Етрібно, виходячи з цього, домагатися реальних 
переговорів двох справжніх сторін війниЕпереговорів двох справжніх сторін війни

есора-Росії і України, що захищає незалежЕесора-Росії і України, що захищає незалеж
о наявний шантаж з боку Росії, то Ео наявний шантаж з боку Росії, то 
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торгівля в безмитному режимі з агресором в 
особливо великих розмірах. Така «вільна тор-
гівля» дискредитує Україну і в очах західних 
спільнот: вони почуваються ошуканими, об-
межуючи свій добробут санкціями, коли Укра-
їна – жертва агресії – безмитно «ганяє» ту-
ди-сюди величезні обсяги сировини, товарів і 
навіть зброї. Ніхто не буде за таких умов нада-
вати Україні летальну зброю: вона моменталь-
но опиниться в руках ворога.

Особливо непокоїть суспільство те, що 
такий стан речей не може існувати без по-
кровительства згори, як то кажуть, без висо-
кого «кришування». Це викликає величезний 
суспільний резонанс. Якщо вище керівни-
цтво держави не зробить рішучих кроків для 
припинення цього «бєспрєдєла», тінь відпо-
відальності за контрабанду ляже на нього. 
Україна не хоче «третього Майдану». Та ключ 
від злагоди всередині держави в руках чинної 
влади. Від того, чи почує вона суспільство, за-
лежить майбутнє держави.

Олена Піскун,
кандидат історичних наук,

молодший науковий співробітник  
Інституту мистецтвознавства,  
фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України
Події на Сході активізували ідентифіка-

ційні процеси, поляризували суспільні групи 
за геополітичними орієнтаціями. Для багатьох 
представників Донбасу питання ідентичності 

й геополітичних орієнтирів було і залишаєть-
ся складним і ситуативним. Спробуємо про-
стежити зміни ідентифікаційних стратегій, 
свідомості й світогляду мешканців звільнених 
і підконтрольних Україні територій Донба-
су на прикладі райцентру Красний Лиман. 
Аналіз цих змін ґрунтується переважно на 
наших власних спостереженнях, зроблених 
у квітні 2015 року, та даних, отриманих під 
час телефонних розмов із рідними, друзями, 
знайомими – представниками різних віко-
вих (27–50 років) та професійних категорій 
(медпрацівниками, вчителями, бібліотекарями 
тощо). Як і раніше, люди перебувають у по-
стійному страху за власне життя й безпеку і не 
наважуються відкрито висловлювати власну 
думку навіть добре знайомій людині. На жаль, 
першорядними принципами, за якими живуть 
представники цього міста, є ситуативні інтер-
еси і побутовий прагматизм, власна вигода (у 
місті набуває поширення практика написання 
побутових скарг і анонімок). Тому доволі важ-
ко вивести людину на відверту розмову про си-
туацію в країні та місті, а ще важче – умовити 
дати дозвіл вказати ім’я та вік респондента.

Місто Красний Лиман Донецької облас-
ті (колись – слобода Лиман) було заснова-
не 1667 року козаками Ізюмського полку як 
поселення при сторожових вежах поблизу 
Торської фортеці (нині – м. Слов’янськ). За 
переписом 1897 року, кількість мешканців 
становила 4 653 особи. За даними перепи-
су 2001 року, у місті серед усього населення 
мешкало 84,33 % українців і 13,77 % росіян; 
69,8 % україномовних і 29,67 % російсько-
мовних. Статистика на 01.01.2014 року зафік-
сувала 22 409 мешканців. Більшість праце-
здатного населення міста й району зайнята на 
залізниці та в АПК.

У повоєнний час запрацювали піщаний 
кар’єр, залізнична будівельна дільниця та 
електромеханічні майстерні. У 1960-х роках 
найбільшим підприємством міста став Красно-
лиманський завод силікатної цегли.

Серед мешканців області місто відоме як 
рекреаційна зона, Північні ворота Донбасу, 
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що сполучали промислові центри області з 
Російською Федерацією. Проте поступово 
агропромисловий комплекс занепадав, під-
приємства банкрутували, робочі місця ско-
рочувалися, що змушувало мешканців міста 
і району шукати кращої долі в межах Росій-
ської Федерації.

12 квітня 2014 року сепаратисти захопили 
міськвідділ міліції (одночасно із захопленням 
будівель СБУ і міліції в Слов’янську), а вже 
30 квітня окупантами було встановлено блок-
пости при в’їзді у місто. Життя під контролем 
російських «миротворців» періодично супро-
воджувалося перестрілками, з’ясуванням сто-
сунків між представниками різних угруповань 
та кланів, що згодом переросло у тотальне ни-
щення житлових масивів не лише з вогнепаль-
ної зброї, але й «Градів». За час протистояння 
проросійські сепаратисти, до складу яких вхо-
дили не лише представники Росії, кавказької 
національності, а й місцеві асоціальні елемен-
ти, повністю підпорядкували собі ліси району.

3 червня 2014 року українська влада від-
новила контроль над Красним Лиманом. За-
чистка міста від бойовиків тривала 4 і 5 черв-
ня; було встановлено патрулювання в місті з 
паспортним контролем, що триває і зараз. 
Унаслідок влучення артилерійських снарядів 
та нанесених авіаударів були пошкоджені за-
лізнична станція Красний Лиман, адміністра-
тивна і господарська будівлі станції, найбіль-
ше – залізнична лікарня. Зруйновано кілька 
вулиць у с. Ямпіль, підірвано міст через річку 
Сіверський Донець у с. Іллічівка, знищено 
бази відпочинку в с. Щурове, залізничний 
вокзал на станції Брусине та розважальний 
комплекс «Царицине».

За 2015 рік у місті відновлено всі зруйно-
вані будівлі, проведено люстрацію керівного 
складу міськвідділу міліції. Місто ніби по-
вернулося до звичного ритму життя. Більше 
того – назад повернулися всі прибічники 
проросійського вектору розвитку нашої кра-
їни. Спробувавши влаштувати своє життя в 
Росії, навіть за наявності там рідних чи зна-
йомих, краснолиманці зрозуміли, що їх там 

ніхто не чекав, не збирається забезпечувати 
їх, поступатися їм своїм робочим місцем чи 
статками. Відтак вони в переважній біль-
шості повернулися назад. Незначна частина 
тих, хто виїхав до Росії з міркувань власної 
безпеки, і досі залишається там, користу-
ючись певною допомогою місцевого насе-
лення. Приїхали до міста й ті, хто виїхав до  
АР Крим з метою отримати статус біженця. 
Зі статусом біженця їм відмовили і запропо-
нували переїхати на постійне місце прожи-
вання до Магадана. Звісно, цей факт дуже 
розчарував цих краснолиманців і змусив їх 
повернутися додому.

За нашими спостереженнями, на сьогодні 
мешканці міста є головно лояльними до укра-
їнської влади і дуже бояться поновлення війсь-
кових дій. Останнім часом (особливо коли від-
новилися масовані обстріли) усе частіше лунає 
думка про те, що в Україні було жити краще. 
Люди вже втомлені від цього протистояння та 
тотального нищення житла, майна; вони про-
сто хочуть повернутися до нормальних умов 
життя та мирного існування. Більшість із них 
не розуміють об’єктивних причин виникнення 
цього військового протистояння і не бачать 
прийнятних шляхів його вирішення. Щоправ-
да, доволі часто можна почути твердження про 
те, що ця війна – давно спланована акція, а 
люди і територія стали просто розмінною мо-
нетою для політиканів і влади загалом. Зде-
більшого мешканці переконані, що лишилися 
покинутими на поталу, сам на сам із власним 
лихом і негараздами.

Краснолиманці почали об’єднуватися і 
гуртуватися з метою допомогти тимчасово 
переміщеним особам: у місті перебуває до 
8 тис. вимушених переселенців із Донецька, 
Горлівки, Авдіївки, Дебальцевого, 650 дітей-
переселенців навчається у школах Красноли-
манщини.

Напередодні Нового року у Дебальцево-
му, Новогригорівці в одному з підрозділів 
40-го батальйону територіальної оборони 
ЗСУ побувала делегація з представників 
громадських організацій Краснолиманщини 
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з метою надати армійцям допомогу. Меш-
канцями міста було зібрано 74 тис. грн, на 
які придбано необхідні для військовослуж-
бовців речі.

Фактично за рік мало що змінилося: укра-
їнські ЗМІ відсутні, місто продовжує перебу-
вати в інформаційній ізоляції, оскільки і далі 
транслюються російські канали, поширю-
ється російськомовна преса. На наш погляд, 
цей період знаменується докорінними транс-
формаціями світогляду, ціннісних пріоритетів 
мешканців краю та регіону в цілому. Фіналь-
ний результат цього процесу залежить го-
ловно від належної державної політики, волі 
можновладців України. Вагомим показником 
певного зламу у свідомості мешканців Крас-
ного Лиману став проведений у місті марш 
солідарності проти тероризму. Найбільшим 
страхом краснолиманців і досі залишається 
імовірність відновлення бойових дій на їхній 
землі та продовження руйнування нажитого 
ними роками.

Яким може бути майбутнє цього регіо-
ну? Усі представники міста й району, з якими 
нам вдалося поспілкуватися, так і не назвали 
причини виникнення військових дій; проте 
водночас вони не висловили цілковитої під-
тримки ідеї приєднання тимчасово окупо-
ваних територій до Росії. Вони зосереджені 
на господарських роботах по забезпеченню 
врожаю на зиму. Опитані нами висловлю-
ють бажання якнайшвидшого зупинення 
протистояння та налагодження миру. Люди 
переконані, що тут задіяні не стільки етнічні 
чи соціальні фактори, скільки інтереси біз-
нес-еліт та окремих очільників країни. Як і 
раніше, пріоритетними для краснолиманців 
залишається мир, відновлення нормального 
постачання медикаментів, постійна стабіль-
на виплата заробітних плат і пенсій. Біль-
шість представників досліджуваної території 
схильні до об’єднання України в існуючих 
адміністративних межах (якими вони були до 
початку збройного протистояння).

З огляду на викладене видається, що пер-
шочерговим кроком з боку керівництва держа-
ви має бути втілення по всій довжині кордо-
ну задекларованого плану «Стіна»; суворий 
контроль за державною демаркаційною лінією 
із Російською Федерацією та, нарешті, запро-
вадження власної національної інформаційної 
політики. Припинення політики поділу дер-
жави за електоральними групами населення 
на Схід і Захід, російсько- та україномовних, 
«бандерівців» і «східняків» – головне завдан-
ня чинної влади. 

Ганна Скрипник: Дорогі друзі! Підво-
дячи підсумки нашої сьогоднішньої дискусії, 
гадаю за доцільне нашій науковій спільноті 
звернутися до колег-науковців у Росії (з яки-
ми нас пов’язує тривала співпраця і яких ми й 
нині поважаємо) із закликом вживати всіх до-
ступних їм засобів для деескалації збройного 
протистояння і припинення російського втор-
гнення на Українську землю. Переконані, що 
війна між нашими народами вигідна лише 
звироднілим політиками і олігархам, які на 
трагедіях своїх співгромадян примножують 
власні  статки. Уся гуманістично налаштова-
на громадськість наших країн і загалом ціло-
го світу має об’єднатися для протидії агресії, 
має сприяти відновленню миру і подоланню 
тяжких наслідків війни в Україні.

Товариство, на текст проекту Звернення, 
який ви отримали на початку нашого засі-
дання, уже надійшли доповнення і пропози-
ції на його підтримку. Прошу всіх учасників 
підтримати текст Звернення прямим голо-
суванням.

Дякую всім присутнім за участь у сьогод-
нішньому заході та за активно висловлену 
позицію. Шановні колеги, тексти ваших ви-
ступів та Звернення будуть опубліковані.

http://www.etnolog.org.ua

І
водночас вони не висловили цілковитої під

І
водночас вони не висловили цілковитої під
тримки ідеї приєднання тимчасово окупоІтримки ідеї приєднання тимчасово окупо
ваних територій до Росії. Вони зосереджені Іваних територій до Росії. Вони зосереджені 
на господарських роботах по забезпеченню Іна господарських роботах по забезпеченню 
врожаю на зиму. Опитані нами висловлюІврожаю на зиму. Опитані нами висловлю
ють бажання якнайшвидшого зупинення Іють бажання якнайшвидшого зупинення 
протистояння та налагодження миру. Люди Іпротистояння та налагодження миру. Люди 

М
землі та продовження руйнування нажитого 

М
землі та продовження руйнування нажитого 

Яким може бути майбутнє цього регіо

М
Яким може бути майбутнє цього регіо-

М
-

ну? Усі представники міста й району, з якими 

М
ну? Усі представники міста й району, з якими 
нам вдалося поспілкуватися, так і не назвали Мнам вдалося поспілкуватися, так і не назвали 
причини виникнення військових дій; проте Мпричини виникнення військових дій; проте 
водночас вони не висловили цілковитої підМводночас вони не висловили цілковитої під-М-
тримки ідеї приєднання тимчасово окупоМтримки ідеї приєднання тимчасово окупо
ваних територій до Росії. Вони зосереджені Мваних територій до Росії. Вони зосереджені 
на господарських роботах по забезпеченню Мна господарських роботах по забезпеченню 
врожаю на зиму. Опитані нами висловлюМврожаю на зиму. Опитані нами висловлю

гнення на Українську землю. Переконані, що Мгнення на Українську землю. Переконані, що Ф
солідарності проти тероризму. Найбільшим 

Ф
солідарності проти тероризму. Найбільшим 
страхом краснолиманців і досі залишається Фстрахом краснолиманців і досі залишається 
імовірність відновлення бойових дій на їхній Фімовірність відновлення бойових дій на їхній 
землі та продовження руйнування нажитого Фземлі та продовження руйнування нажитого 

Ганна Скрипник:

Ф
Ганна Скрипник:

дячи підсумки нашої сьогоднішньої дискусії, 

Ф
дячи підсумки нашої сьогоднішньої дискусії, 
гадаю за доцільне нашій науковій спільноті Фгадаю за доцільне нашій науковій спільноті 
звернутися до колег-науковців у Росії (з яки-Фзвернутися до колег-науковців у Росії (з яки-
ми нас пов’язує тривала співпраця і яких ми й Фми нас пов’язує тривала співпраця і яких ми й 
нині поважаємо) із закликом вживати всіх до-Фнині поважаємо) із закликом вживати всіх до-
ступних їм засобів для деескалації збройного Фступних їм засобів для деескалації збройного 
протистояння і припинення російського вторФпротистояння і припинення російського втор

Е
«бандерівців» і «східняків»

Е
«бандерівців» і «східняків»
ня чинної влади. 

Е
ня чинної влади. 

Ганна Скрипник:ЕГанна Скрипник: Дорогі друзі! Підво-Е Дорогі друзі! Підво-
дячи підсумки нашої сьогоднішньої дискусії, Едячи підсумки нашої сьогоднішньої дискусії, 
гадаю за доцільне нашій науковій спільноті Егадаю за доцільне нашій науковій спільноті 
звернутися до колег-науковців у Росії (з яки-Езвернутися до колег-науковців у Росії (з яки-



85

Круглий стіл

Звернення
учасників Круглого столу «гуманітарні виклики  

та соціальні наслідки військових дій на сході україни»  
до Президента україни, Кабінету міністрів україни, 

української громадськості

Ми, учасники Круглого столу «Гуманітарні 
виклики та соціальні наслідки військових дій 
на Сході України», обговоривши широке коло 
порушених у рамках теми проблем, конста-
туємо зростання загрози безпеці цілої країни 
внаслідок затяжного характеру інспірованого 
Росією збройного конфлікту на Донбасі; на-
ростання (через відсутність належних держав-
них заходів) кризових процесів на звільнених 
територіях; загрозу гуманітарної та екологіч-
ної катастрофи на непідконтрольних Україні 
землях. До прикладу: на окупованих терито-
ріях Криму та Сходу України проживає понад 
5 млн осіб, а кількість внутрішньо переміщених 
осіб і біженців через військову агресію, руйна-
цію комунальної, соціальної та промислової 
структур нині перевищує 1,5 млн. Військові 
дії на Донбасі деструктивно вплинули на жит-
тя більш ніж 1,5 млн дітей; у зоні проведення 
АТО пошкоджено 30 % природно-заповід-
ної території, зруйновано понад 300 об’єктів, 
занесених до Державного реєстру нерухомих 
історико-культурних пам’яток; втрачено низку 
музеїв, зруйновано інфраструктуру. До за-
грозливих соціальних наслідків воєнних дій на 
Донбасі слід зарахувати й руйнацію поселен-
ської структури; масове безробіття (близько 
1,8 млн працездатних людей залишилися без 
роботи), що спричинило критичне збільшення 
масштабів бідності; невизначеність реальних 
перспектив припинення бойових дій і віднов-
лення українського контролю над окупованою 
територією та частиною державного кордону; 
інформаційну ізольованість від України й то-
тальне домінування російських засобів масо-
вої інформації як на окупованих, так і на час-
тині звільнених територій тощо.

Водночас ми наголошуємо, що травматич-
ний досвід усвідомлення загрози життю, втра-
ти людських, економічних, територіальних ре-
сурсів за умов військових дій та інформаційної 
війни призвів до глибинних змін у свідомості 
населення країни, визначивши на багато років 
уперед вектори конфронтації, істотно впли-
нувши на систему ціннісних орієнтацій та іс-
нуючі практики громадянської й особистої 
ідентифікації.

Відбулася поляризація проросійських і 
проукраїнських ідентифікаційних стратегій 
населення окупованих територій та України 
в цілому. Хоча проросійські настрої населен-
ня непідконтрольних Україні земель подекуди 
й зросли, проте загалом по Україні спостері-
гається піднесення патріотизму й держав-
ницьких настроїв навіть за умови очевидних 
недоопрацювань і прорахунків влади в ін-
формаційній сфері; негараздів в економіці; 
«недохопів» у політико-дипломатичних діях 
та окремих військових поразок. За таких об-
ставин виважена внутрішня політика держави 
повинна полягати в неухильному утвердженні 
в українському соціумі «культури миру», ідеї 
державної цілісності, громадянської єдності, 
загальної суспільної підтримки оборонних дій 
держави на захист і відновлення територіаль-
ної цілісності України.

Ми, учасники Круглого столу, хочемо 
підкреслити, що російсько-український вій-
ськовий конфлікт має не лише національно-
регіональний, але й глобальний вимір, загро-
жуючи світовій системі безпеки. Реалізована в 
Україні модель розпалювання сепаратизму та 
ведення «гібридної» війни може бути інспіро-
вана агресором і на європейському континенті, 
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уперед вектори конфронтації, істотно впли-Еуперед вектори конфронтації, істотно впли-Енувши на систему ціннісних орієнтацій та іс-Енувши на систему ціннісних орієнтацій та іс-
нуючі практики громадянської й особистої Енуючі практики громадянської й особистої 
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особливо в зонах «заморожених» конфліктів. 
З огляду на можливу перспективу розростан-
ня військового конфлікту з локального до пла-
нетарного, учасники Круглого столу заклика-
ють світову спільноту об’єднати свої зусилля 
у протидії агресору, у відновленні миру й га-
рантуванні територіальної цілісності України 
згідно із зобов’язаннями, задекларованими в 
Будапештській угоді.

Ми одностайні в розумінні необхіднос-
ті розроблення й упровадження комплексної 
державної програми з подолання наслідків 
військового конфлікту, яка б передбачала:

- створення спеціального міністерства з 
вирішення проблем населення окупованих і 
звільнених територій, з облаштування, забез-
печення гуманітарних потреб та працевлашту-
вання внутрішньо переміщених осіб;

- гарантування права дітей та молоді звіль-
нених територій Донбасу на освіту;

- гарантування державного захисту соці-
ально незахищених верств (людей похилого 
віку, інвалідів, дітей);

- розроблення та впровадження комплексу 
заходів, спрямованих на повноцінну інтегра-
цію населення звільнених територій до укра-
їнського інформаційного простору; посилення 
контрпропаганди та інформаційного впливу 
України на населення окупованих територій;

- створення мережі консультаційно-корес-
пондентських пунктів у місцях компактного 
проживання внутрішньо переміщених осіб 
з метою вивчення їхніх поточних запитів та 
сприяння в адаптації;

- сприяння розвитку локальних діалогових 
ініціатив, у тому числі проведення регіональ-
них круглих столів; упровадження іннова-
ційних культурно-освітніх програм для зни-
ження напруженості в суспільстві; створення 
координаційно-інформаційного центру для 
об’єднання зусиль громадськості у відновленні 
миру та суспільного порозуміння між населен-
ням різних регіонів; 

- розроблення й утілення реальних інфор-
маційних проектів науково-практичного зна-
чення, спрямованих на формування престиж-
ного образу української культури та України 
у світі; на об’єктивне інформування світової 
громадськості про перебіг військового проти-
стояння та російської агресії в Україні.

Ми, учасники Круглого столу, закликаємо 
керівництво країни вжити передбачених за-
конодавством рішучих і невідкладних заходів 
на відновлення територіальної цілісності дер-
жави, реальне зміцнення її обороноздатності, 
відновлення контролю над державним кордо-
ном, зокрема по всій довжині демаркаційної 
лінії з Російською Федерацією.

Ми переконані в неефективності й декла-
ративній сутності Мінських угод, а тому на-
полягаємо на потребі пошуку реального впро-
вадження іншого формату мирних переговорів 
(за участю США, Німеччини, Франції, Ве-
ликобританії, Польщі, Прибалтійських країн); 
на доконечності употужнення дипломатичних 
миротворчих заходів, гарантами яких мають 
виступити країни Євросоюзу та США.

Вважаємо неадекватною і кволою позицію 
української дипломатії щодо безконтрольно-
го проникнення на територію України росій-
ських так званих гумконвоїв, наслідком яких 
є численні нові акти агресії з боку бойовиків. 
Грубі порушення державного кордону Украї-
ни з боку Росії мають, нарешті, стати пред-
метом спеціального розгляду і засудження 
міжнародними правовими організаціями та 
державами світу.

Ми домагаємося розроблення й упрова-
дження реальних, а не декларативних про-
грам, спрямованих на деокупацію захоплених 
територій і реінтеграцію населення краю до 
Української держави, на впровадження куль-
тури миру і політики національної єдності в 
усій країні.
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ДоДАТКИ

с. Костянтинівка Сталінської округи.
Записала 29 лютого 1928 року 

студентка І курсу  
Сталінського педтехнікуму М. Краснокутська

від Ганни Хролівни Колеснікової (61 рік)
(АНФРФ ІМФЕ, ф.  1, од. зб. 661, арк. 29–34)

В наші часи, коли ще ми дівували, казала 
баба, було так: як мине парубкові 18 або 17 рік, 
то це йому вже пора жениться. До таких пір, 
як тепер є гуляють, тоді не гуляли. Та це б його 
і осміяли б з ніг до голови. Або-й дівка, коли 
догуляється до 20 або-й більше років, то тоді 
хоч і із хати не виходь.

Так ото-ж, як стане 18 років або тільки піде, 
то батьки й думають, що це ж пора сина женить, 
а коли дівка, то це вже вона зовсім справна. 
У неї ряден, рушників, полотна надбано стіль-
ки, що тепер, мабуть, ні одна багачка скілько не 
дбає. Та тепер-же все куповане, а тоді ми того 
не знали, а що сам придбаєш, то і є.

Правда, не всі були такі, що щей тоді купу-
вали, а були такі, ні з чого було і самим дбать.

Так отож, як женять сина люди чуть-чуть 
заможненькі, той вибірають – де-б його взять 

невістку, щоб принесла побільше приданого. 
Сватають більш у своєму селі. Хіба бува так, 
що парубок та чим небудь паганий, або й вся 
сім’я, і тоді за нього не хоче йти з свого-ж села, 
так їдуть в друге село і там знаходять. Або й 
і дівка, дивись, сидить, сидить ніхто не свата, 
а приїде з другого села і посвата, щей гарний 
чоловік. Так, як наступлять м’ясниці, той до-
жидай, що прийдуть старости, як не до тебе, 
то до твоєї подруги. Батьки вибирають, щоб, 
крім того, що багата, треба, щоб була здорова, 
роботяща. Бо, кажуть, коли мала та худа, то з 
неї роботи мало. Коли-ж вже вибируть батьки 
собі невістку, то парубок кличе, як-що є бать-
ко хрещений, а то просто дядька якого небудь, 
щоб умів добре балакать. Тоді беруть хліби-
ну і два яких небудь дядька з парубком ідуть 
туди, де вони назнали собі дівку. В хату йдуть 
тілько старости з хлібом, а парубок зостається 
або в сінях, або в конюшні. Дівка тоже не си-
дить в той час в хаті, де небудь, поки вже діло 
все буде готове, тоді кличуть парубка і дівку 
в хату. Але часто так бува, що батьки за один 
раз не віддають, а особливо тоді це, коли при-

Винесені на обговорення учасників Круглого столу проблеми знайшли різне потрактування 
доповідачів – фахівців з історії, філології, політології, соціології та етнології, що відображено в 
опублікованих текстах доповідей. На думку оргкомітету Круглого столу, достовірним ілюструванням 
висновкових положень цих виступів послужать фактографічні матеріали польових етнографічних 
досліджень першої чверті ХХ ст. та початку нинішнього століття, що фрагментарно подані в Додатках 
і стосуються східних територій України*. Важливим джерелом для усвідомлення асиміляційних явищ 
у середовищі українців зазначеного регіону, як у давні часи, так і за радянської доби, є занотовані 
етнологами ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України (у грудні 2014 року й лютому 2015-го) та 
епізодично репрезентовані в представлених Додатках відомості з усної історії, які водночас ілюструють 
уявлення місцевої людності про сучасні військові події на Донбасі та їх наслідки.

Зафіксовані етнографами відомості засвідчують домінування української етнічної культури та 
чисельне переважання українців у східних областях як у минулому, так і тепер, що спростовує безпідставні 
територіальні претензії Росії і доводить імперський характер інспірованого нею збройного протистояння.

* Значні за обсягами матеріали експедиційних досліджень населених пунктів Донеччини є беззаперечною доказовою базою 
тотального поширення української традиційної культури і домінування її носіїв у першій чверті ХХ ст. на східних теренах України. 
Увесь корпус аналогічних етнографічних матеріалів, який документує українську етнокультурну домінанту в східних областях 
(обсягом понад 500 сторінок), готується до друку в рамках видавничих проектів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.
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їхали сватать чужі люди. Та що-ж то була-б за 
дівка, коли-б вона за одним разом згоджилась 
йти заміж. А батьки з початку відказуються, 
кажуть, що вона в нас не справна, або кажуть, 
що ще молода. Другим разом, коли приїдуть і 
діло йде на лад, то починають батьки казать, 
що у дівки є, а старости кажуть, що є в паруб-
ка з господарства. Тоді кличуть в хату паруб-
ка і дівку, питають, чи згідні? Коли згідні, то 
молода дає старостам свою хлібину, а в їх бере 
їхню, а тако-ж молодому дає хустку.

Тоді стають всі Богу моляться, далі кли-
чуть де найближчих родичів і п’ють могорич. 
Тут-же договарюються і за придане. Дівці, 
крім того, що дають рядна, полотно і рушники, 
дають ще корову, це обов’язково, потім штук 
троє овець, як що дядько заможній, то дає ще 
й пару бичків. Далі ці всі родичі їдуть до моло-
дого на розглядини. Тут їх садовлять за стіл і 
годять їм, як найкраще напувають водкою так, 
щоб, коли будуть дивиться на господарство, то 
щоб нічого не зробили. Бо щей так буває. Як 
попоїдять разом свати, той йдуть дивиться на 
господарство, баби лізуть у погріб і коли не 
дуже п’яні, то все там попереривають і попе-
рекидають. Тут-же вони балакають, коли за-
тівають свайбу. Побільшости, що вона бува 
через дві неділі після засватання. 

Тоді разом з сватами до молодої їдуть 
і старости за рушниками. Тут вони трохе 
поп’янствують, молода почепе їм рушники і 
вони знов їдуть до дому. Иноді бува, що у прий-
ми приймають, але це рідко. Приймають ті в 
прийми, у кого одна тілько дочка і більш нема 
нікого, тай живуть нічого, що є до чого прий-
мать. Але це, як я вже казала, рідко буває. Бо 
батьки кажуть – хай, який син не сердитий, 
але-ж краще, ніж приймак. Хіба ще коли зоста-
неться вдова з дітьми і господарство в неї є, то 
тоді вона собі приймає приймака. Свайби такої 
вже не грають, як це грають тоді, як женять або 
віддають. Коли-ж уже дівка засватана або-й 
парубок, коли вже засватається, то готується, 
дівка зшиває рядна  або підрублює рушники 
та складає в скриню. Парубок то все дивиться, 
аби в господарстві було гаразд. Коли вже під-

ходе той день, що призначали свайбу, а здебіль-
шого, то її призначають на неділю. Бо вінчаться 
не можно у всі дні. Коли свайба в неділю, то в 
четвер і п’ятницю збірают на шишки та коро-
вай. Кличуть сусідок, а також родичок близь-
ких здебільшого молодих молодиць. Коли всі 
збіруться і кісто готове, то в першу чергу першу 
шишку робе мати, тоді вже всі останні роблять і 
співають пісень. Співають такі пісні:

Ой сусідочки мої, голубочки,
Приходьте до мене й до мого дитяти
Коровай і шишички бгати

і т. д. Або ще: 

Наша піч гегоче, короваю хоче,
А припічок усміхається,
Короваю сподівається.

Коли роблять коровай, то в трьох місцях 
кладуть мідні гроші. Це для того, щоб був мо-
лодий багатий. Коли садять в піч, то двері за-
щіпають і нікого не пускать, щоб не грюкали, 
бо сядуть на низ [тісто сяде].

Після цього ці молодиці сідають обідать, 
а потім і розходяться. Молода в свою чергу 
в п’ятницю або в четвер збірає дівчат гильце 
красить. Ламають сосни або ще якого дерева, 
а потім із ріжної бумаги роблять квітки та кан-
фети. Канфети не справжні, а кусочок хліба 
обмотують бумагою і чипляють. Коли-ж мо-
лодий багатий та не скупий, що купе канфетів, 
то чіпляють і справжні. 

Коли гільце красять, то співають таку пісню:

Як ми своїй молодій гильце вили,
Всі лужечки й бережки виходили.
Червоную калиноньку виломили,
Тож ми своїй молодій гильце звили.

Коли є в молодої далеко десь родичі, то тоді 
в п’ятницю їдуть дружки з молодою і кличуть 
на свайбу. А як тілько, що в своєму селі, то 
кличуть у суботу. Робеться це так: збіраються 
зранку дружки, одну із їх молода назнача стар-
шою дружкою, одягають її в квітки і стьожки, 
беруть шишок і йдуть кликать на свайбу. Ідучи 
вулицею, співають дружки:
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Ой скупії горожани, скупії,
Попускали вулиці вузькії.
Що не проїхати, не пройти,
Молодую нашу ніде провести.

В хату молода йде тілько в двох із старшою, 
тут вона тричі господарям кланяється і каже: 
«Просив батько й мати і я просю, приходьте до 
нас на свайбу». І кладе шишку на стіл.

Дружки, що залишились на дворі, співа-
ють таку пісню:

Забарна наша молода,
Забарилася в хаті;
А дружки на дворі,
На лютім морозі.

Тоді, коли всіх родичів покличуть, ідуть до 
свекрухи, це тоже зветься, що невістка кличе 
свекруху на свайбу до себе. Тут їх свекруха 
садове за стіл і гостить. Після цього молода з 
дружками йдуть до молодої додому. Доходячи 
до хати, співають таку пісню:

Прибирайся, матінко, прибирайся,
Та до себе дружечок сподівайся,
Щоб у тебе огірочки солоненькі,
Щоб у тебе горілочка стояненька,
Прийде Н... молодая.

Мати виходе з хати, тричі навхрест хрис-
те хлібиною, молода їй тричі кланяється, далі 
входять в хату. Мати їх садовить за стіл і дає 
їм варенухи. В цей-же вечер збірається у мо-
лодої вечірка. Приходе молодий в вечері з бо-
ярами і з музикою до молодої. В хату його не 
пускають і де-хто з родичів молодої требують 
від нього могорича. Дружки в той час сидять 
вже за столом і співають:

Ой чи ви приїхали?
Чи пішки прийшли?
Молодого в мішку привезли,
А свашку в торбині,
Щоб не зділи [з’їли] свині.
Світилку в халоші,
Щоб не зділи воші.

Коли бояри входять в хату, то співають 
дружки таких пісень:

Де бояри волочилися,
Що по боки забродилися?
Чи сіно косили, чи хліба просили?

Тепер дружки коли хотять, щоб з моло-
дого взять теж могорич, то роблять так: мо-
лодий за столом повинен сидіть поруч з мо-
лодою але дружки обсіли і не пускають за 
стіл, молодий-же стоїть з боярами у порога, а 
дружки співають:

Ой що ж то за ворони,
Що стоять у порога,
Руки розставили,
Рота роздявили!

А бояри їм відповідають:

Ой ми не ворони,
Ми ясні соколи;
Розтупіться, сови,
Хай сядуть соколи!

Коли староста замогориче дружок, то 
вони пускають молодого сісти за столом, а 
коли ні – то не пускають. Повечерявши, 
молодь гуляє і музика грає. Ранком молоді 
їдуть до вінця. До вінця вони повинні їхать 
разом, а тому молодий заїждяє по молоду і 
тоді їдуть до церкви. Виряжаючи сина до мо-
лодої, мати заколює йому в жупані на спині 
дві голки навхрест, це для того, щоб ніхто не 
зглазив. Ранком збіраються всі родичі і так 
сусіди молодого виряжать до молодої. Дех-
то сами з ним їдуть, як от: старости, бояри, 
свашка і світилки. Мати благословляє сина, 
потім, коли вже посідають на підводи, або так 
будуть усі в зборі, мати обсипає сина міша-
ниною. Сюди вона бере вівса, жита, горіхів, 
канфетів і гроші. Це для того, щоб він, коли 
оженеться, то у нього хліб гарно родив та щоб 
дітей було рясно. Приїждяють до молодої і не 
входять в хату до тих пір, поки не вийде мати 
та не покличе. Свашки співають:
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ЕОй що ж то за ворони,ЕОй що ж то за ворони,
Що стоять у порога,ЕЩо стоять у порога,
Руки розставили,ЕРуки розставили,
Рота роздявили!ЕРота роздявили!

яри їм відповідають:Еяри їм відповідають:
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Ой чи теща на зятя сердита,
Що до зятя та не виходе.
Горілочки та не виносе.
А на зятя метіль мете.
Крийся, зятенько, крийся!
Куницями та лисицями,
Братіками та сестрицями.

Коли виходе теща, тоді свашки знов співають:

Зять на тещу та й не дивиться,
Вона йому та противиться,
Він на неї скосо поглядає,
Він її думками лає!

Далі закликають молодого в хату і благо-
словляють. Робеться це так: беруть батько 
й мати ікони в руки; батько ікону бере Ісуса 
Христа, а мати – Матір Божу, і христять їх 
тричі навхрест, а вони їм кланяються тричі, по-
тім целують ікони і беруть у руки. Свашка бере 
кусок полотна і гроші, щоб було що підіслать під 
ноги молодим. А під полотно кладуть гроші. Це 
для того, щоб у молодих ніколе не виводились 
гроші. І от коли хтось з молодих перший ста-
не ногою на полотно, то той буде верховодить 
в сім’ї. І тому молодий собі, а молода собі нама-
гається стать першим на полотно. Ідучи з церк-
ви, молоді повинні всім, хто не зустрічається, 
кланяться, а иноді їм ставляють на дорозі стіл 
з хлібиною, тоді молодий бере бутилку, став-
ляє на стіл, а собі бере хлібину. Із церкви вони 
йдуть до молодої. Тут їх зустрічають батьки з 
хлібом. Садовлять за стіл і поштують горілкою. 
На свайбі, коли дають водку, то треба пить до 
дна, бо хто не допиває, то кажуть, що то він зо-
ставляє на сльози молодій. 

А тому за столом усі допивають до дна і до того 
доп’ються, що тілько ходять, і хати тоді їм мало.

А дружки за столом співають:

От столу до порога втоптана дорога,
То бояри втоптали, як помиї хльобали.
Старший не напився, у помиях втопився.
Їли бояри, їли, цілого вола зділи,
На столі ні крихотки, під столом ні кісточки.
Їли дружечки, їли, півголуба зділи,
На столі повнісінько, під столом чистісінько.

Або ще співають:

Старший боярин ґава, другий роздява,
Третій, як барило, четвертого роздавило,
А п’ятий без вуха, та й той пісню слуха.

Пообідавши, виряжають скриню. Але для 
того, аби взять скриню, треба знов викуп, бо 
на скрині сідають сестри або тітки молодої і 
не встають до тих пір, поки не дасть молодий 
за скриню того викупа, що його потребують 
вони. Потім везуть скриню і за скринею їдуть 
хто небудь із родичок, вони тоді звуться при-
данками. Ті, що залишаються, кінчають свай-
бу. Дружки співають, а молода плаче, бо що то 
буде за молода, що й не плакатиме. Далі знов 
садовлять за стіл – вже дарувать. 

Дружко бере коровай і ріже його на куски, 
коли кому попадеться мідяк, що клали в ко-
ровай, то, кажуть, що той щасливий. Молоді 
розносять коровай з чаркою водки, за що їм 
кидають гроші. Дружки за столом співають 
такі пісні:

Дружко коровай крає,
Семеро діток має
Та всі з кошелями,
Коровай забрали.

Бояри коровай крадуть,
За стіл нахиляються,
Короваєм запихаються.
Як-би дружки не дивились,
Бояри-б подавились!

Коли кінчають обід, дружко каже: «Благо-
словіть молодим із-за столу встати»! Батько 
або мати благословляє їх хлібиною. Молоді 
встають і кланяються. Дружки співають:

Мир миром,
Пироги з сиром,
Вареники в маслі,
Бояри прикрасні.
Помиримось!

Після цього батьки прощаються з дочкою 
виряжаючи її до свекрухи. Коли це далеко, 
то їдуть, а як близько, той йдуть пішки. Коли 
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їдуть, то батько або мати бере за повода коні 
і проводе трохе, а виїждяючи з двору, моло-
дий стріляє. У молодого їх теж зустрічають з 
хлібом, вони кланяються де-кілько разів і за-
ходять в хату. Тут їх знов садовлять за стіл. 
Попоївши, встають. Тепер розпочинається в 
молодого свайба. Цей день і вечер гуляє мо-
лодь, і коли вже розійдуться, то дружки або 
свашки залишаються і розплітають косу. Коли 
розплітають косу, то співають таку пісню:

Десь мої братіки на війні,
Десь мої сестриці в стороні.
Десь мої братіки з войни йдуть,
Вони-ж мені кісоньку розплетуть!

На другий день, в понеділок, збіраються 
тілько старі дарить молодого, молода невістка 
вже готує на стіл з другими молодицями. Коли 
в сина є батько або мати хрещені, то він го-
тує їм подарунок. Коли мати – то спідницю, 
а коли батько – то сорочку. Коли починають 
дарувать, то спочатку молодий дарить свій по-
дарунок батькові або матері, за це батько да-
рить або грошей де-кілько карбованців, або 
обіцяє дать хоч де-кілько овець, а хоч бика 
якого небудь. Потім збіраються батько й мати 
молодого, дядьки, а також і батьки хрещені, 
беруть молодої чисте рядно, стелять додолу і 
танцюють по йому. Иноді бува, що хто-небудь 
із гуляючих щей води ллють на рядно, кажучи, 
щоб не було пиляки. Коли вже натанцюються, 
то кидають гроші на рядно і це потім забірає 
молода. Погулявши ще де-який час, розхо-
дяться, а в вівторок знов сходяться «прода-
вать» батька й матір. Вони садовлять батьків 
у повозок і водять скрізь по городах і до тих 
пір возять, поки не дадуть їм на водку або про-
сто водку. Далі, коли вже цю водку поп’ють, то 
вбіраються декілько душ в циган. Баби одяга-
ються в циганок, беруть карти і йдуть по селу 
ворожить, за що їм дають кури або ще що не-
будь. Мужики тоже одягаються в циган, бе-
руть молоток і коли заходять в хату, то зараз 
беруться підковувать господарів. Коли вже 
прогуляють те, що зібрали, розходяться, і тим 
кінчається свайба.

Тепер вже молода молодиця повинна при-
брать, в хатах повимазувать і топить коло печі. 
Бо коли їй дарують, то ятровка каже так: «Да-
рую тобі рогачі й кочерги, щоб не вставляла ти 
черги». Але перші дні її не ставляють до печі, 
а тілько приучають, як-що треба робить. Стар-
ша ятровка або свекруха каже, а вона повинна 
мовчки слухати і виконувать. Тако-ж молода 
невістка повинна витягти свій рушник втира-
тись, а свекрусі та свекрові – рядно вкриваться. 

***
с. Мар’їнка Сталінської округи.

Записала 1 березня 1928 року  
студентка І курсу  

Сталінського педтехнікуму В. Мусієнкова 
від одарки Деркач, одарки і Ганки Манько

(АНФРФ ІМФЕ, ф.  1, од. зб. 661, арк. 36–44)

Про одружіння в с. Мар’їнці старенькі ба-
бусі розповідають так. За старих часів, коли 
була панщина, сваталися не так. Сватання 
хлопця й дівчини залежало від волі їхнього 
пана. Хлопець в ті часи брав тілько ту дівчину, 
яку дозволяв пан, а також дівчина йшла тілько 
за того хлопця, що дозволяв пан. Коли дівчині 
й не наравиться хлопець, а як пан заставить, то 
йди, хоч – не хоч. Як хлопцеві понаравиться 
якась дівчина, то він іде до пана і просить його 
дозволу ожинитися на їй, як що ж вона не со-
гласна йти за його, то її ведуть на конюшню і 
там панська челядь б’є її, аж поки не скаже: 
«Піду». А вже, як пан не захоче, щоб хло-
пець і дівчина побрались, хоч вони й люблять 
один одного, то вмісті їм довіку в купі не бути. 
Свадьби тоді не гуляли, а як коли і не вінчали-
ся, бо не було за що. 

Після панщини бралися не так. Хлопець 
бере тілько ту дівчину, яку хотять його бать-
ко, мати; і дівчину віддають за того хлопця, 
що наравиться її батькам. Тепер уже й свадьбу 
гуляли. 

– А як же у вас сватаються, бабусю? 
– Та як же? Коли понаравиться хлопцеві 

якась дівчина, що, може, він з нею гуляв, або 
ні, тоді молодий бере собі двох дядьків у ста-

http://www.etnolog.org.ua

І
беруть молодої чисте рядно, стелять додолу і 

І
беруть молодої чисте рядно, стелять додолу і 
танцюють по йому. Иноді бува, що хто-небудь Ітанцюють по йому. Иноді бува, що хто-небудь 
із гуляючих щей води ллють на рядно, кажучи, Ііз гуляючих щей води ллють на рядно, кажучи, 
щоб не було пиляки. Коли вже натанцюються, Іщоб не було пиляки. Коли вже натанцюються, 
то кидають гроші на рядно і це потім забірає Іто кидають гроші на рядно і це потім забірає 
молода. Погулявши ще де-який час, розхо-Імолода. Погулявши ще де-який час, розхо-
дяться, а в вівторок знов сходяться «прода-Ідяться, а в вівторок знов сходяться «прода-

М
сорочку. Коли починають 

М
сорочку. Коли починають 

дарувать, то спочатку молодий дарить свій по

М
дарувать, то спочатку молодий дарить свій по
дарунок батькові або матері, за це батько да-

М
дарунок батькові або матері, за це батько да-
рить або грошей де-кілько карбованців, або 

М
рить або грошей де-кілько карбованців, або 
обіцяє дать хоч де-кілько овець, а хоч бика 

М
обіцяє дать хоч де-кілько овець, а хоч бика 
якого небудь. Потім збіраються батько й мати Мякого небудь. Потім збіраються батько й мати 
молодого, дядьки, а також і батьки хрещені, Ммолодого, дядьки, а також і батьки хрещені, 
беруть молодої чисте рядно, стелять додолу і Мберуть молодої чисте рядно, стелять додолу і 
танцюють по йому. Иноді бува, що хто-небудь Мтанцюють по йому. Иноді бува, що хто-небудь 
із гуляючих щей води ллють на рядно, кажучи, Міз гуляючих щей води ллють на рядно, кажучи, 
щоб не було пиляки. Коли вже натанцюються, Мщоб не було пиляки. Коли вже натанцюються, 
то кидають гроші на рядно і це потім забірає Мто кидають гроші на рядно і це потім забірає 

за того хлопця, що дозволяв пан. Коли дівчині Мза того хлопця, що дозволяв пан. Коли дівчині Ф
в сина є батько або мати хрещені, то він го-

Ф
в сина є батько або мати хрещені, то він го-

спідницю, Фспідницю, 
сорочку. Коли починають Фсорочку. Коли починають 

дарувать, то спочатку молодий дарить свій по Фдарувать, то спочатку молодий дарить свій по- Ф-
дарунок батькові або матері, за це батько да- Фдарунок батькові або матері, за це батько да- Ф

(АНФРФ

Ф
(АНФРФ

Про одружіння в с.ФПро одружіння в с.
бусі розповідають так. За старих часів, коли Фбусі розповідають так. За старих часів, коли 
була панщина, сваталися не так. Сватання Фбула панщина, сваталися не так. Сватання 
хлопця й дівчини залежало від волі їхнього Фхлопця й дівчини залежало від волі їхнього 
пана. Хлопець в ті часи брав тілько ту дівчину, Фпана. Хлопець в ті часи брав тілько ту дівчину, 
яку дозволяв пан, а також дівчина йшла тілько Фяку дозволяв пан, а також дівчина йшла тілько 

Е
с. Мар’їнка

Е
с. Мар’їнка

ЗапиЕЗаписалаЕсала

Ста ЕСталінськогоЕлінського пеЕпедтехнікумуЕдтехнікуму
від Евід о Е одарЕдаркиЕки ДеЕДеркач,Еркач, оЕ одарЕдар

(АНФРФ Е(АНФРФ ІМЕІМФЕ,ЕФЕ, ф. Еф.  1,Е1, одЕод. зб. 661,Е. зб. 661,

Про одружіння в с.ЕПро одружіння в с.



92

ISSN 01306936 * Народ На творчість та етНоЛоГія* 6/2015

рости і йде її сватати. Сватати йдуть тілько 
ввечері; два старости і жених з ціпками, з па-
ляницею, з пляшкою горілки. Коли ввійдуть у 
хату, стануть на поріг і кажуть:

– Добрий вечір. Питайте, чого ми до вас 
прийшли?

– Добрий вечір. Чого прийшли, то скажете. 
Дівчина, як тілько вглядить старостів, зараз 

тікає в другу кімнату або зникає кудись геть і 
жде, аж поки її покличуть. Старости, як тілько 
поздоровкались, віддають батькові хліб; сіда-
ють, розказують батькові та матері за жениха: 
хто він такий, відкіля і що має. Питають після 
цього, чи віддадуть їм дочку за його, а моло-
дий весь час мовчить. Якщо батько не згоден 
віддати своєї дочки, то оддає назад їхній хліб і 
старости ідуть додому. Коли батько згоден від-
дати за цього жениха дочку, тоді вони кличуть 
дівчину в хату і питають її, чи вона согласна іти 
за його заміж. Дівчина зпершу, соромлючись 
батьків, почервоніє, як жар, стане біля печи та 
й колупає припічок або хустку у руках мне, а 
без діла не стоїть. Довго її допитується батько, 
чи піде, аж поки таки вона вимовить «Піду». 
Тоді невеста бере свою паляницю, а жених ту, 
що принесли, обміняються три рази ними так, 
що паляниця молодої зостанется жениху, а його 
зостанеться їй. Помінявшись, кладуть їх на 
стіл, самі стають перед образами навколюшки, 
вдарять три поклони, три рази перехристються 
і тоді встають. Старости ставлять на стіл го-
рілку, мати молодої дає закуску: гірки [огірки], 
капусту чи сало. Старости з батьками п’ють 
могорич, а молоді йдуть у другу кімнату і ба-
лакають. Як п’ють могорич, балакають про 
все, вихваляють молодих та назначають, коли 
будуть робити оглядини. Попивши могорич, 
кличуть молодого, беруть паляницю, та вже 
не ту, що принесли, а ту, що молода дала вза-
мін, прощаються і йдуть додому. В призначе-
ний день батько, мати і родичі невести їдуть до 
жениха на оглядини. Коли в’їдуть до жениха, 
і як їм понаравиться двір і хата, то заходять у 
хату, випивають, кажуть, щоб на другий день 
приїжали до їх за рушниками, а коли ні, то і не 
заходили і в хату, зараз їдуть назад. На другий 

день жених з батьком, матір’ю і родичами їдуть 
до невести за рушниками. Невеста в цей день 
кличе і своїх родичів до себе: батька і матір 
хрещену. Тут вони обідають, випивають. Не-
веста перев’язує через плече старості рушник, 
свекрові і свекрусі дарить гарні платочки, а ин-
шим родичам дає дешевші платочки. За обідом 
всі вмісті назначають день вінчання: чи то в 
пятницю, або середу і неділю, бо в останні дні 
не можна, а після цього молодий з старостами 
їдуть до батюшки договоряться за вінець і пла-
тять йому за це – або три карбованці, або три 
пуди пшениці. Батюшка зараз питає, чи вони 
по согласію зіходяться, бо як не посогласію, то 
не буде й вінчати. І ще за роки питає: як не-
веста старша від молодого, то тоді з її годов 
скидають лишні, щоб її було скілько, як йому, 
а йому їх набавляють. Бо як буде вона старша, 
то йому не можна буде сказати «Брешеш» і все 
величати – казати на неї не «ти», а «ви». 

– Бабусю, а у вас весь год вінчаються в 
оці дні, що ви сказали? 

– Е ні: у спасівку, петрівку, пилипівку не-
можна совсім вінчатися, а можна вінчаться 
тілько від одохрещення до заговін. Так от, 
коли жених з старостами договореться за він-
чання; тоді жінки в жениха і в невести в четвер 
або п’ятнецю збіраються пекти шишки і коро-
вай. У невести, коли садовлять коровай в піч, 
то кладуть його на віко з діжі, а потім кладуть 
на лопату. У коровай ставлять дві свічки, за-
свічують їх, одну назначають жениху, а другу 
невесті; і сунуть за челюсти. Коли, яка потух-
не з них – чи женихова, чи невести – то той 
з них раніше вмре, а коли будуть горіть обидві 
,то буде йти на добро і на все хороше, а коли 
потухнуть обидві, то вже не жить їм вкупі. 
Коли ліплять коровай в невести, то співають 
такі пісні:

Яра пшениченька яра, я ж її в’язала,
На коровай збірала, я ж її полола, 
   руки поколола,
Я її пожала, коровай дожидала.

Світи, місяцю, з раю нашому короваю,
Щоб було видненько краяти.
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У жениха, коли ліплять шишки і коровай, 
то теж так саме, як і в невести, тілько пісні спі-
вають инші:

У лісочку голубець гуде, 
то ж не голуб, тож не сизенький, 
тож Іванко молоденький.
Із батеньком поражається:
– Скілько мені та бояр брати, 
Кого ж мені та в гості брати?

– Бери, синку, всю родинку, 
І близькую, і далекую,
І багатую, і вбогую.
Що багатая – за столом сидить,
А вбогая – в порогах стоїть, 
То багатая мед горілку п’є,
А вбогая дрібні сльози ллє.

Коли всунуть уже коровай в піч, то тоді 
приспівують:

Ми ж його годували, 
Щоб тут погуляли.
Чорного вола вбили, 
Чорного рогатого,
Для роду багатого.

Ми б свиню закололи, 
Так у нас свиня пані-матка,
Будуть плакать паценятка.

Після того, як попечуть коровай, на другий 
день, в суботу, молода з дружкою старшою збі-
ра собі дружок на вечорини, або вони ще звуть-
ся «Вареники» [дівич-вечор]. На цьому вечері 
гуляють тілько молоді з дружками, а батька і 
матір немає. Приготовляють на цей вечір варе-
ники з сиром, з канфетами і з грішми. Роблять 
вільце, чіпляють на його квітки, канфети, гроші 
і різні прикраси. На вечоринах співають:

Ой загули голубоньки, садом летючи,
а з ними Марусенька, плачучи,
Свого батька рідненького просючи:
– Ой заверни, мій батенько, 
  голубоньки в сад! 
Нехай вернуть моє гуляннічко назад.
Нехай летять голубоньки аж на ріки,
Нехай жинуть гулянечко аж на віки.

Ой за хатою, за світлицею стоїть верба 
    з рослицею,
Ой хто ж тую вербу ізрубає, ой хто ж 
   тую росу позбірає.
Іванечко вербу ізрубає, Марусечка росу 
    позбірає.

Спасибі тобі, моя ненько, що будила мене 
    раненько,
А я раненько вставала, собі рушників 
    надбала,
На тихій воді білила, своїх старостів дарила,
Що напряла я за зімочку, розділили за 
    годиночку,
Що напряла та набілила, за один вечір 
    розділила.

Скриня ж ти моя, скриня, як із тебе 
    добро гине,
Що напряла та й набілила, чужим 
   старостам розділила.

Ой хвалилася моя мати 
Ніколи мене та й не збутися, 
А тепер сідай на кінець столу
Та надивляйсь на мене 
чорненькими та й оченятками, 
дрібненькими та й слізоньками.
Не так на мене, як на русу косу,
На дівоцькую красу.

Коли в невести немає матері, то співають 
сирітську пісню:

Пливи, пливи, сіре утя, по тихій воді,
– Прибудь, прибудь, моя ненько, 
   тепер ік мені.
– Ой рада б я, моя доню, прибути к тобі,
Насипали сирой землі на груди мені.

Ой поки я з кістоньками собируся,
То й до тебе, моя доню, опізнюся.
Ой рада б я, доню, прибути к тобі,
Та пристали мої устоньки до доски.
Кланяйся, моя доню, чужому, 
 як своєму батеньку рідному.

В цей час, коли співають цю пісню, то мо-
лода плаче.
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Згори та в долину 
По червоную калину,
По хрестатський барвінок 
Марусеці на вінок.

Забарная Марусечка забарилась,
Поки собі дружечок собралась,
Темная ніченька настала.

– Ой до двору, дружечки, до двору,
Та рубайте сосоньку додолу.
Годі тобі, сосонко, стояти,
Годі тобі, Марусечко, гуляти.

На другий день після вечорин, вранці в 
неділю їдуть вінчаться. Перед тим, як уже 
молодий з молодою збируться, тоді кличуть 
батька й матір хрещену молодої, то вони їх 
благословлять. Їдуть вони вінчаться з восьми 
душ. Молода бере собі старшу дружку і двох 
поручників, і молодий бере двох поручників і 
світилку. Вбірається молода до вінця так: наді-
ва на голову вінок, сорочку з вишитими квітка-
ми, спідницю гарну і карсетку, а молодий без 
квіток надіва новий піджак і нові штани. Коли 
виїжають з двору, то співають пісню:

Чи чуєте, конеченьки на селу,
Чи підвизите княгиню на ту гороньку 
     круту.
Поз тую церковцю святу,
А втій церкві святий Спас,
Звінчай наших діток в добрий час.

Коли сирота, то співають таку пісню:

Під дубом, дубом вдарили в бубон.
Анголи на небі, збудіть матінку до суду,
Збудіть матінку до суду, беруть доньку 
    до шлюбу.
– Ой Бог тобі, моя доню, до помочі, 
   анголи до радости.

Коли повінчаються, жених їде додому, а 
молода теж додому. В цей час у молодої вже 
в хаті побрибірано; дружки за столом сидять 
рядочком, як віночком.

Перед образами горить лампадка, стіл за-
сланий новим скатертьом, лави позастилані 
рушничками, на столі стоїть вільце, гарно ро-

зукрашене, і ще на столі стоїть глечик з колос - 
ками. Мати вже наварила всього їсти, батько 
горілки приготовив. Дружки позапинані чир-
воними платками та поперев’язані рушниками. 
Коли ввійде молода в хату, то вони зараз спі-
вають:

Ой матінко моя, тепер я не твоя,
Тепер я того пана, з ким на рушнику
    стояла.
Не так і з паном, як з мужиком,
Зав’язала рученьки рушником.

Молодий тілько приїде додому з вінчання, 
запряже йому батько коні, і зараз же з сваш-
кою, дружком, боярами і з усіма родичами їде 
за молодою. Коні повбірані в стрічки. Сваш-
ка, світилка, бояри попідв’язані платками або 
рушниками. Світилка під час їзди держе меч, 
і свашка із торбою, а в торбі повно шишок. 
В боярів усіх є квітки, стрічки, покраси різні. 
Їдуть вони трьома або чотирьма возами. На 
першому їде жених, дружко, світилка, сваш-
ка, на другому – бояри, на третьому – вся-
кі родичі, а на четвертому їдуть музиканти з 
скрипкою, гармонією, бубоном і цілу дорогу 
грають. Коли виїжають з двору, то мати жени-
ха набірає в глечик жита, мішає його з грішми 
і сипле за тим возом, де сидить жених, це для 
того, щоб невістку взяв син багату та добру. 
Заїхавши до двору молодої, а на воротях сто-
ять штук 8-9 хлопців з кійками і не пускають, 
поки молодий поставить могорич. Під цей час 
дружки співають:

Марусена ненька та вийшла за ворітенька,
Глянула та оченьками, стрепенула та 
    рученьками:
– Ой що ж воно за орда їде!
Усі двори все минаючи, 
А до мого привертаючи.
Хотять мене тай завоювати,
Хотять в мене Маруську узяти.
Буду бити-воювати, 
Маруську не давати.

Коли жених поставить могорич, тоді одчі-
няють ворота і він в’їжає в двір. Бричка же-
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нихова становиться проти дверей, у хату зараз 
не йдуть. Систра молодої виносе стільці, відро 
води, хліб, а дружки співають:

А на хаті зілля, а в хаті весілля,
А на дворі бояри, як мак розцвітає,
А в хаті дружечки, як золото сяє.

Тоді дружок встає з брички, входе в хату, 
аж три рази з глечиком квасу, на глечику – 
шишка. Зараз коли війде, то каже: 

– Здорові, свати, та, Боже, вам поможи на 
все добре.

– Спасибі, Боже, й вам поможи.
– Пустіть, свати, в хату погрітеся, далеко 

їдемо, коні втомилися, вихола. Пустіть пере-
гріться.

А дружки йому кажуть:
– Не пустимо, паняйте далі, нам таких не 

нужно.
І з цим він виходе з хати. Другий раз вхо-

де – і знов йому таку відповідь, третій раз, 
коли війде, то дружки співають:

Чи немає на печі проса?
Хоч би швидче втекти, 
Щоб не загадали товкти.

Дружко тоді каже:
– Староста, пані підстаросто, благосло-

вили в цей дом увійти, благословіть молодого 
князя за стіл завести. 

Молода в цей час сидить за столом, на-
хнюпившись. Дружко йде за молодим і веде 
в хату, а дружки співають братові, що стоїть 
біля молодої:

Братіку, не лякайся, братіку, постарайся,
Не продавай сестру за півзолотого,
Проси червоного од зятя молодого.
І од поїзда його, і од коней вороненьких,
І од бояр молоденьких.

Після цієї пісні жених повинен платить 
братові гроші. Коли заплатить, то дружко 
веде до молодої, зв’язує їм руки платочком 
і обводить три рази кругом столу, а дружки 
співають:

Татарин, братік, татарин, 
Продав сестру за таляр,
А русу косу за п’ятак, 
А біле личко відав так.

Обвівши їх кругом столу три рази, поса-
дить на покуті, тоді жениху треба цілувати не-
весту. Буває так, що жених застидиться і не 
поцілує, тоді дружки приспівують:

Тобі, дружко, та й не дружкувати,
Тобі, дружко, свиней пасти, 
А молодому заганяти,
Що не вміє цілувати.

А коли жених поцілує молоду, то співають:

Наша Марійка, наша
Піймала собі пташа 
У зеленому житі,
Щоб було с ким жити.

Як посідають молоді на покуті в парі, тоді 
дружки співають:

Кличем боярів до хати, 
Зеленої травки топтати
Червоними чобітками, 
Золотими підківками.

Тоді бояри, світилка, свашка і всі, хто при-
їхав, входять в хату, здоровкаються і сідають 
за стіл. В цей час дружка должна вберегти 
колоски від боярів. А коли не вбереже і бояри 
зхватять, то тоді дружки дружці приспівують:

– Де ти, дружко, бувала? 
– Сорока стриляла,
Колосков утеряла.

А коли дружка вхватить раніш, ніж бояри, 
то їм приспівують:

– Де ви, бояри, бували? 
Ще й за стіл позалазили,
Щоб вам очі повилазили.

Чого ви, бояри, білі, 
Чи ви молоко їли?
– На дружок задивилися, 
В молоці потопилися.
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Коли посідають усі за стіл, дружко каже: 
«А ну за наші труда по чарці вина!». Свашка 
з торбою сідає за стіл, світилка біля неї сіда 
і світить меч, а за ними сідають бояри і біля 
молодих сидять ряд дружок. Батько зараз по-
чинає частувати. Дружок вип’є тілько одну 
чарку, встає з-за столу і вже не сідає і не п’є, а 
слідить весь час за порядками та за молодими. 
Дружки випивають та все співають:

Од столу до полу, 
Наїхав Іванко з своєю литвою.

Після цієї пісні дружки починають сміять-
ся з тих, хто приїхав від жениха:

Світилка, шпилька при стіні,
На їй сорочка не її.
Прийшла сусідка, торкає:
– Скидай сорочку, бо вже смиркає.

Свашка неліпашка дружок не дарила,
Одну зліпила та й ту сама зділа.

Старший боярин кращий, на йому жупан 
     рясний,
Поміж тими рясами сидять воші копицями.
Од столу до припічка втоптана стежичка,
Бояри втоптали, помиї хльобтали.
А старший не напився та й з головою 
    втопився.

А на комені чашка стояла, 
А в ту чашку діти плювали, 
А подайте ту чашку та напоїмо свашку.

Тоді свашка одспівує дружці:

Зась тобі почастую, зась,
Іди з свиньми ляж-ляж,
Де свині лижали, почастухи бажали.

Дружки співають ще боярину:

Старша дружка тетериться,
Старшого боярина соромиться,
Старший боярин, як барин,
Витріщив очі, як баран.

Після цих співів починають обідать: борщ, 
холодець, локшу, жарине, кісіль і все, що є, 

батько всіх частує горілкою. Під час обіду 
молодої сестра зрива з вінка квітку в молодої 
і пришиває молодому до картуза. Потім, коли 
пришиє, надіває на голову і розплітає молодій 
косу, а дружки співають:

Має косонька, має, 
А в молодого квітки немає.

Як розплите косу сестра, тоді співає сама:

Зятіку, не лякайся, зятіку, постарайся,
Заглянь у кишеню та витягни грошей 
    жменю,
Поклади на тарілку та викупи свою 
    дівку.

Тоді молодий викидає скілько є грошей. 
Сестра забире гроші з тарілки, а в молодої 
забере ленту ту, що розплила в косі. Після 
цього дружок на голові несе з другої кімна-
ти коровай, покладиний на віко, зверху на-
критий рушником, і каже: «Старосто, під-
старосто, благословіть у цей дом хліб-сіль 
унести!». А староста: «Бог благословить, і 
ми благословимо». Тоді він внесе, покладе на 
стіл і знову каже: «Старосто, пані підстаро-
сто, благословили внести, благословіть і на 
мир розділить». Тоді починає різати, із моло-
доїної руки роздає на тарілці всім, а дружки 
приспівують:

Дружко коровай крає, 
Семеро дітей має.
– Чи бачиш ти, дружко, 
Як твоя жена стоїть,
Семеро дітей держить?
У кожної та дитиночки 
По чотирі торбиночки.
Дружко коровай крає, 
Своїм дітям в торбинки пхає,
Дружко коровай крає, 
Срібного ножа має,
Золотою тарілкою розсилає.

Боярам старша дружка співає:

Старший боярин косий, другий безносий,
Третій без уха, та й той пісні слуха.
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Коли дружко роздасть коровай, тоді каже: 
«Благословили хліб-сіль роздать, благословіть 
на прохолоду вийти». Тілько вийдуть дружки 
за столу, зараз хватають від боярів і молодого 
молоду і йдуть в другу хату. Бояри їм готов-
лять могорич, а музика грає надворі, моло-
дьож танцює.

Під цей час одвозять сундук і отправля-
ють до жениха, пісень не співають ніяких. 
Одвозе скриню боярин і один поручник від 
молодої. Зараз, коли привизуть сундук до 
жениха, то його підіймають, щоб узнати, чи 
важкий, чи ні, чи багацько надбала невеста. 
Після прохолоди ідуть всі в хату, сідають за 
стіл, почастує батько горілкою, закусять чим-
небуть, тоді ламають вільце. Одну гільку 
бере дружок, другу – свашка, третю й чет-
верту – молодому й молодій, а п’яту дружко 
дає матері, а свашка приспівує:

Лапай, мати, ліску, 
Везе син невістку,
Високу, як билину, 
Червону, як калину.

А дружки й собі співають:

Оставайся, мати, як зозуля в хаті,
Як соловейко в лісі, як ластівка в стрісі.

Після того як поламають вільце, мати по-
дає вечерять капусту чи кісіль, що є. Дружки 
співають:

Брязнули ложичками перед дружичками,
Марусина челядь сідає вечерять.

Я ж цю капусту садила, я ж її поливала,
Не жаль мені буде, як поїдять люди.

Через поле галка летіла, з перцем капуста 
     кипіла,
Хоч з перцем не з перцем, аби щирим серцем.

Молоді співають:

Марусенько, думай, думай та гадай
Брести ж тобі дві річеньки, а третій Дунай.
Перебрела дві річеньки, а Дунаю ні,
Ой забула гуляннячко, а роскоші ні.

Повечерявши, скоренько встають за столу. 
Молоду собірають до жениха, а свашка в цей 

час роздає всім шишки ті, що привезла. Друж-
ки повстають з-застолу, постановляться біля 
порога та все виспівують:

Прощай, прощай, подруженька, 
Прощай, Марусинко – сестро наша,
Ми не твої подруженьки, ти вже не наша.

Ой засвіти, мати, свічку, обійди 
   кругом пічку,
Чи веселі куточки без рідної дочки.

Коли вже приходе час виходить з хати, то 
співають:

Перед дверьми, дверьми намощено вельми,
Там щука-риба грає, золоту луску має,
Там тещенько свого зятя частує, 
    дочкою дарує:
– Дарю тобі, зятю, дочку, як із рози квітку.
Теща кожух вивиртає, свого зятя вітає:
– Будь, зятю, багатий, як цей кожух 
    махнатий.

Мати й батько перед дверьми стелють ко-
жух, благословлять жениха й невесту і дають 
їм в руки ікони. Співають пісні в цей час:

– Не пий, зятичку, первого перепою,
Вилий конику на гривоньку, 
Ой щоб гривонька була кудрява,
Ой щоб тещинька для зятя та була ласкава.

Чого ти, Марусечко, так сидиш,
Чого ти в віконечко не глядиш?
Ой уже конечки позапрягані; 
  уже вози позавертані,
Час пора до свекрухи.

– Я коням обряд дам, 
Звелю буярам погулять. 
Підождіть моєї матінки
З вешневого саду.

Тілько матінка на поріг – 
впала донька до ніг:

– Дякую тобі, моя матінко, за твій допоміч,
За твоє годування, за годування
Й одівання, за хороше та й оддавання.

– Де ж ти, молода дівчинонько, ходила,
Що твоя головонька така біла?
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– Я ж ходила у вишневий сад,
А на мою голову весь цвіт опав.
– Це ж тобі, моя доню, такий цвіт,
Що не зпаде з голови поки й вік.

Ладнай, мати, розу, знімайте Матір Божу,
Давайте в руки, час пора до свекрухи.
Брала Марусечка льон, льон, 
Виганяла дружичок вон, вон.
На що було брати, як нас виганяти.

Даєш, моя мати, та й од себе,
Зоставайся, рута-м’ята, та й без мене
Та уставай, моя мати, та раненько,
Та поливай руту-м’яту та дрібненько.

По дорозі василички росли, 
Куди ж нашу сестричку повезли, 
По дорозі василички кущами, 
Куди ж її молоденьку помчали?
Кучерявий візник, паняй коні швидко,
Щоб не бачив батько, як плаче дитятко.

Поїзд поїхав з двору, а дружки йдуть додо-
му і співають:

Розійдимося, сестриці, 
Розкотімося, кислиці,
Розлука наша з тобою, 
Як з рідною сестрою.

Дома у невести ще трохи погуляють і розі-
йдуться. А у жениха, як побачуть, що їде жених 
з невестою, розкладають на воротях огонь, щоб 
через його переїхав жених з невестою. Це для 
того, що як переїдуть через огонь, то в невести 
зникнуть всі болізні, які є, щоб вона була чиста. 
Баби і молодиці, що гуляють у батька в жениха, 
як побачуть, що він везе невесту, то співають:

Свекруха невістки бажала, 
До купи пиріжки збірала, 
До купи для своєї невістки голубки.

Як уїдуть у двір, батько і мати просять з 
хлібом їх до хати. Вони входять, сідають всі 
за стіл, починають випивати, гуляти. Баби за 
вечерею співають пісні:

– Тобі, мати, не журитись, 
Тобі, мати, веселитися.
Раненько вставати, 
Порядок давати.
Тобі, мати, води не носити, 
Тобі, мати, печі не топити, 
Раненько вставати, 
Порядок давати.
– Як носила, то й носитиму, 
Як топила, то й топитиму, 
Тілько тої слави, що невістки діждали.

Так погуляють, а потім розходяться. Друж-
ко і свашка беруть невесту і жениха, ведуть у 
другу хату. Свашка зкидає з невести цвіти, ве-
сільне плаття, надіває друге, не весільне плаття, 
стеле їм постіль, тоді бере з невести честь. Не-
веста бере шишку, перев’язує красною лентою і 
дає свашці. Це «честь». Свашка «честь» пере-
дає дружкові, а дружко передає кізлану (брато-
ві і сестрі, тілько вони вже повинні бути замуж-
ні), а вони вже везуть цю «честь» її батькові і 
матері. У понеділок з утра до жениха приходить 
свашка і дружко, вони будять невесту і жениха, 
дружко зв’язує їм руки рушником і виводить у 
кімнату, де вже гуляють баби. Жених і невеста 
поздоровкаються, невеста повісе своє полотен-
це, візьме води, умиється і умиє всіх, хто в хаті, 
і витре всіх полотенцим. Тоді сідають за стіл, 
випивають, а баби співають:

Знати, Маруську, знати, з якої вона хати,
Калиною обтикана, черчиком обсипана.
Ой лавки-прилавки горять, як китайки,
Вітрець повіває, калину вгинає,
Марусенька-господиня, як мак процвітає.

За столом, як сидять, невеста частує гос-
тей, свашка ходе з бутилкою водки на тарілці 
і рюмкою, наливає водку, а невеста частує гос-
тей. І гості їй дарять: хто платок, хто гроші, хто 
овець дає на нове хазяйство і таке инше. По-
дарене свашка носить на плечах. Після невести 
ходить жених і дружко, дружко наливає водку, 
а жених частує, йому тоже гості дарять усе на 
хазяйство, а як дарять на рубаху, на піджак, так 
дружко носить на плічах усе. І у невестеного 
батька тоже. Собіраються баби, гуляють і до-
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І
Розлука наша з тобою, 

І
Розлука наша з тобою, 
Як з рідною сестрою.ІЯк з рідною сестрою.

Дома у невести ще трохи погуляють і розіІДома у невести ще трохи погуляють і розі
ениха, як побачуть, що їде жених Іениха, як побачуть, що їде жених 

з невестою, розкладають на воротях огонь, щоб Із невестою, розкладають на воротях огонь, щоб 
через його переїхав жених з невестою. Це для Ічерез його переїхав жених з невестою. Це для 
того, що як переїдуть через огонь, то в невести Ітого, що як переїдуть через огонь, то в невести 

М
Поїзд поїхав з двору, а дружки йдуть додо

М
Поїзд поїхав з двору, а дружки йдуть додо

Розійдимося, сестриці, МРозійдимося, сестриці, 
Розкотімося, кислиці, МРозкотімося, кислиці,
Розлука наша з тобою, МРозлука наша з тобою, 
Як з рідною сестрою. МЯк з рідною сестрою.

Дома у невести ще трохи погуляють і розіМДома у невести ще трохи погуляють і розі
ениха, як побачуть, що їде жених Мениха, як побачуть, що їде жених 

кімнату, де вже гуляють баби. Жених і невеста 

М
кімнату, де вже гуляють баби. Жених і невеста 
поздоровкаються, невеста повісе своє полотенМпоздоровкаються, невеста повісе своє полотен
ФКучерявий візник, паняй коні швидко, ФКучерявий візник, паняй коні швидко,

Щоб не бачив батько, як плаче дитятко. ФЩоб не бачив батько, як плаче дитятко.

Поїзд поїхав з двору, а дружки йдуть додо ФПоїзд поїхав з двору, а дружки йдуть додо- Ф-

стеле їм постіль, тоді бере з невести честь. Не

Ф
стеле їм постіль, тоді бере з невести честь. Не
веста бере шишку, перев’язує красною лентою і 

Ф
веста бере шишку, перев’язує красною лентою і 
дає свашці. Це «честь». Свашка «честь» пере

Ф
дає свашці. Це «честь». Свашка «честь» пере
дає дружкові, а дружко передає кізлану (братоФдає дружкові, а дружко передає кізлану (брато
ві і сестрі, тілько вони вже повинні бути замужФві і сестрі, тілько вони вже повинні бути замуж
ні), а вони вже везуть цю «честь» її батькові і Фні), а вони вже везуть цю «честь» її батькові і 
матері. УФматері. У понеФпонеділок з утра до жениха приходить Фділок з утра до жениха приходить 
свашка і дружко, вони будять невесту і жениха, Фсвашка і дружко, вони будять невесту і жениха, 
дружко зв’язує їм руки рушником і виводить у Фдружко зв’язує їм руки рушником і виводить у 
кімнату, де вже гуляють баби. Жених і невеста Фкімнату, де вже гуляють баби. Жених і невеста 
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Так погуляють, а потім розходяться. Друж
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Так погуляють, а потім розходяться. Друж

ко і свашка беруть невесту і жениха, ведуть у 

Е
ко і свашка беруть невесту і жениха, ведуть у 
другу хату. Свашка зкидає з невести цвіти, веЕдругу хату. Свашка зкидає з невести цвіти, ве
сільне плаття, надіває друге, не весільне плаття, Есільне плаття, надіває друге, не весільне плаття, 
стеле їм постіль, тоді бере з невести честь. НеЕстеле їм постіль, тоді бере з невести честь. Не
веста бере шишку, перев’язує красною лентою і Евеста бере шишку, перев’язує красною лентою і 
дає свашці. Це «честь». Свашка «честь» переЕдає свашці. Це «честь». Свашка «честь» пере
дає дружкові, а дружко передає кізлану (братоЕдає дружкові, а дружко передає кізлану (брато
ві і сестрі, тілько вони вже повинні бути замужЕві і сестрі, тілько вони вже повинні бути замуж



З експедиційних досліджень

99

жидають невесту. Як уже в жинихового батька 
обдарять, тоді жених і невеста, дружко і свашка 
беруть коровай, намазують медом і йдуть до не-
вестеного батька. Тепер ідуть уже без ікон. Як 
приїдуть, тут тоже випивають, гуляють, друж-
ко крає коровай. Невеста оп’ять частує гостей, 
а вони дарять її. Після неї частує жених, його 
тоже дарять. Батько дає корову або коняку, 
землі десятин три. Гуляють аж до вечора, тоді 
жених, невеста, свашка і дружко їдуть додому, 
гуляки розходяться. А в вівторок у обіди сусіди 
несуть пшениці і невестиній матері, і невесті, і 
жиниху подарки, що обіщали. Як є в снопах, то 
несуть в снопах, молотять. У хаті на комені за-
писують, скілько дає копа. Баби і молодиці спі-
вають уже не весільних пісень, а другі:

Ти ж мене підманула, ти ж мене підвила,
Ти ж мені молодому вечеряти не дала.

Зносять баби курі, ріжуть їх, жарять і їдять. 
Це гуляють і в невести, і в жениха. Тілько мо-
лода вже не дома, а в молодого гуля. 

В середу вже бируть батька або матір і во-
зють по селу продавати. Як продадуть, то тоді 
їдуть додому і пропивають ті гроші з усіма, що 
зібралися гулять. Пропивши і ці гроші, уже 
перестають гулять, бо вже все попропивали, 
і з цим розіходяться додому. Дівчина, як кін-
четься вся свадьба, то вона почина кожен день 
раненько вставати, щоб свекруха ще спала, а 
вона встала, питалася, що робить, що готовить 
їсти. Витопить швиденько, а тоді сіда знов за 
діло, шиє або пряде, а без діла не сидить. 

***

с. Новотроїцьке  
Старобешівського р-ну Сталінської округи.

Записано С. Буркаль  
від Наталії Андріївни Суботовської

(72-х років, середнячки, релігійної)
(АНФРФ ІМФЕ, ф.  1, од. зб. 661, арк. 65–70)

Перш за все, коли думають старі одружи-
ти свого сина, то радяться. Старий: «Стара, 
мабуть, закрутимо свого лабуряку. Годі йому 
шататись, собак в людей дражнить». Тоді ка-
жуть своєму синові. Після цього всего шу-

кають старостів. Старости щоб були отменні, 
щоб не задумувались ні над яким питанням. 
І коли вже ідуть свататься, то мати становить 
сина перед образами благословить його. Син 
прочита Отченаш і мати випроважа на сватан-
ня. Приходять старости до молодої сватати, і 
це так щоб сват і не знав, чого вони прийшли. 
Старости начинають робити ріжні підходи. 
А молода в цей мент стоїть де коло печі колу-
пає піч або що инше таке.

Сватають. Як старі вже згодні, то молоду 
трохи приниволять. Як уже діло готове, то сві-
тять свічки і стають Богу молиться. Молода 
дає старостам рушники. Старі молодої з старо-
стами згукують сосідів, своїх родичів і йдуть 
на розглядини до молодого. А молода збирає 
всіх своїх пудруг та хлопців та і починають гу-
лять. Варять дружки вареники, хлопці прихо-
дять з музикою і розвертається гульня. Друж-
ки співають пісень свадбових. Виражають в 
цих піснях заручення і прощання з своєю по-
другою. От як співають, як засватають: 

Заручена Марусина, заручена. 
Дала свою білу руку на заруку. 
Була твоя біла ручка у батинька
Й буде твоя біла ручка у свекорка.

В цей мент старі у молодого п’ють, гуляють, 
співають:

Ой ви казали, що сват не п’яниця,
Пропив дочку ще й на риночку
За мед-вина ще й горілочку.

Після всього гуляння в цей вечір молода ще 
йде гуляти. Дружки з нею співають:

Ой май, кісонько, май,
Пустила мене мати
У гай погуляти,
У гай погулятись,
З подругами прощатись.

На другий день збираються молодиці лі-
пить шишки, наліплять шишків, напичуть. Під 
вечер убирають молоду в намиста, в рушники 
і починають гулять. Б’ють у цебирки, на грі-
бінці грають, на рублі [прилад для прасування 
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і з цим розіходяться додому. Дівчина, як кін-

І
і з цим розіходяться додому. Дівчина, як кін-
четься вся свадьба, то вона почина кожен день Ічеться вся свадьба, то вона почина кожен день 
раненько вставати, щоб свекруха ще спала, а Іраненько вставати, щоб свекруха ще спала, а 
вона встала, питалася, що робить, що готовить Івона встала, питалася, що робить, що готовить 
їсти. Витопить швиденько, а тоді сіда знов за Іїсти. Витопить швиденько, а тоді сіда знов за 
діло, шиє або пряде, а без діла не сидить. Іділо, шиє або пряде, а без діла не сидить. 
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їдуть додому і пропивають ті гроші з усіма, що 
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їдуть додому і пропивають ті гроші з усіма, що 
зібралися гулять. Пропивши і ці гроші, уже Мзібралися гулять. Пропивши і ці гроші, уже 
перестають гулять, бо вже все попропивали, Мперестають гулять, бо вже все попропивали, 
і з цим розіходяться додому. Дівчина, як кін-Мі з цим розіходяться додому. Дівчина, як кін-
четься вся свадьба, то вона почина кожен день Мчеться вся свадьба, то вона почина кожен день 
раненько вставати, щоб свекруха ще спала, а Мраненько вставати, щоб свекруха ще спала, а 
вона встала, питалася, що робить, що готовить Мвона встала, питалася, що робить, що готовить 
їсти. Витопить швиденько, а тоді сіда знов за Мїсти. Витопить швиденько, а тоді сіда знов за 

ФЗносять баби курі, ріжуть їх, жарять і їдять. ФЗносять баби курі, ріжуть їх, жарять і їдять. 
Це гуляють і в невести, і в жениха. Тілько мо ФЦе гуляють і в невести, і в жениха. Тілько мо- Ф-
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всіх своїх пудруг та хлопців та і починають гу-
лять. Варять дружки вареники, хлопці прихо-

Ф
лять. Варять дружки вареники, хлопці прихо-
дять з музикою і розвертається гульня. Друж-

Ф
дять з музикою і розвертається гульня. Друж-
ки співають пісень свадбових. Виражають в Фки співають пісень свадбових. Виражають в 
цих піснях заручення і прощання з своєю по-Фцих піснях заручення і прощання з своєю по-
другою. От як співають, як засватають: Фдругою. От як співають, як засватають: 

Заручена Марусина, заручена. ФЗаручена Марусина, заручена. 
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трохи приниволять. Як уже діло готове, то сві-

Е
трохи приниволять. Як уже діло готове, то сві-
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Е
тять свічки і стають Богу молиться. Молода 
дає старостам рушники. Старі молодої з старо

Е
дає старостам рушники. Старі молодої з старо
стами згукують сосідів, своїх родичів і йдуть Естами згукують сосідів, своїх родичів і йдуть 
на розглядини до молодого. АЕна розглядини до молодого. А
всіх своїх пудруг та хлопців та і починають гу-Евсіх своїх пудруг та хлопців та і починають гу-
лять. Варять дружки вареники, хлопці прихо-Елять. Варять дружки вареники, хлопці прихо-
дять з музикою і розвертається гульня. Друж-Едять з музикою і розвертається гульня. Друж-
ки співають пісень свадбових. Виражають в Еки співають пісень свадбових. Виражають в 
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білизни]. А молода бере дружків і йде кликати 
своїх родичів на підвісілок [дівич- вечір]. Роб-
лять гільце з цвітів з цвітного паперу.

Молода ходи з дружками по сосідах, роди-
чах, кланяється і дає по шисці та зве на гулян-
ня. Дружки, ідучи, співають пісні:

Ой великий двір, та маленький збір,
Чом не вся родинонька?
Батька немає, а рід не знає.
Ой там жалівся на родиноньку
та нема порядоньку.
Посилай, Маруся, соловейка з гаю
До батенька до раю,
Зозуленьку на Україну.
Соловейко литить, крилами махає,
А зозуленька литить, кука,
Вся родинонька тута.

Приходять до молодого, стають на порозі і 
співають:

Прібірайся, матінко, прібірайся,
До себе дружичек сподівайся.

Коли мати не виходи, то співають:

Ой вийди, матінко, проти нас,
Найкращая Марусина од усіх нас.

Мати виходе з хлібом-солью, благословить 
і кличе в хату. Всі гуляють, п’ють, танцюють, 
дружки співають:

Ой у суботоньку під неділеньку
Розтворилось небо.
Ой видно церкви золоті верхи,
Ще й столи-пристоли.
Мати Христова плете вінок, стоячи.
Один уси сплела з рути ще й з м’яти
Хлопчині до шапки.
Другий сплела з рути ще й шавлії
Марусині для неділі.

Далі ще пісні:

Через сінечко двоє дверечко,
Ще й вешневий садочок.
Ой там Марусина овець брала,
Голубей годувала.

Ой годуючи, готуючи, 
з голубами розмовляючи:
– Гудіть, голуби, куйти, зозулі,
Щебечіть соловейки
Та [згадайте] тому
Батіньку мойому,
Що він мене віддає
то і сам не знає,
доченькі не згадає.

Підвісілок цим кінчається, молода іде  
додому.

На другий день у неділю молодий зберає 
боярів, убераєця. Готове собі поїзд їхати до 
молодої. Свашка пришива молодому та боярам 
красні стрічки та співає:

Готуйте, бояри, готуйте,
По золотому [даруйте],
А ви, старости, гадайте 
Та по золотому скидайте.

Після цього дружок виводе всіх бояр, вихо-
дять всі свашки, світилки з васильками і стають 
на дворі підряд. Виходи мати молодого з оріха-
ми, канфетами, копійками, насінням кабачків в 
мисині та починає обсипати молодого. Обійде 
кругом і кида на молодого три рази. Тоді мати 
бере передніх коний за повід і виводе на вули-
цю. Приїжа до молодої, а молодої бояри стоять 
на воротях і не пускають у двір. Дружок витя-
га бутилку горілки і миряться. Уїхавши в двір, 
стають бояри, світилки, свашки у ряд. Дружко 
входи до хати і каже: «Староста наш, староста! 
Господі, благослови, Христе, Сине Божи». А ті 
з хати відповідають: «Амінь. Благословили у 
двір заїхати, благословіть і в Божий храм за-
йти». А молода з дружками співа:

Первої по мни прийшли,
Та невміли говорити,
Ні шапочки зняти, ні рученьки дати.

До трьох раз співають, а дружко ходе то 
до тіх, то до своїх і промовляє: «Кланяють-
ся молода молодому, бояри боярам, сваш-
ки свашкам, світилки світилкам». Так каже 
тричі. Виходе теща з вивернутим кожухом і в 
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ІМати виходе з хлібом-солью, благословить ІМати виходе з хлібом-солью, благословить 
і кличе в хату. Всі гуляють, п’ють, танцюють, Іі кличе в хату. Всі гуляють, п’ють, танцюють, 
дружки співають: Ідружки співають:

Ой у суботоньку під неділенькуІОй у суботоньку під неділеньку
Розтворилось небо.ІРозтворилось небо.
Ой видно церкви золоті верхи,ІОй видно церкви золоті верхи,

М
Прібірайся, матінко, прібірайся,

М
Прібірайся, матінко, прібірайся,
До себе дружичек сподівайся.

М
До себе дружичек сподівайся.

Коли мати не виходи, то співають:

М
Коли мати не виходи, то співають:

Ой вийди, матінко, проти нас,МОй вийди, матінко, проти нас,
Найкращая Марусина од усіх нас.МНайкращая Марусина од усіх нас.

Мати виходе з хлібом-солью, благословить ММати виходе з хлібом-солью, благословить 
і кличе в хату. Всі гуляють, п’ють, танцюють, Мі кличе в хату. Всі гуляють, п’ють, танцюють, 

Ой у суботоньку під неділенькуМОй у суботоньку під неділеньку

мисині та починає обсипати молодого. Обійде 

М
мисині та починає обсипати молодого. Обійде 
кругом і кида на молодого три рази. Тоді мати Мкругом і кида на молодого три рази. Тоді мати 
Ф

Приходять до молодого, стають на порозі і 

Ф
Приходять до молодого, стають на порозі і 

Ф
Готуйте, бояри, готуйте,

Ф
Готуйте, бояри, готуйте,
По золотому [даруйте],

Ф
По золотому [даруйте],
А ви, старости, гадайте 

Ф
А ви, старости, гадайте 
Та по золотому скидайте.ФТа по золотому скидайте.

Після цього дружок виводе всіх бояр, вихоФПісля цього дружок виводе всіх бояр, вихо
дять всі свашки, світилки з васильками і стають Фдять всі свашки, світилки з васильками і стають 
на дворі підряд. Виходи мати молодого з оріхаФна дворі підряд. Виходи мати молодого з оріха
ми, канфетами, копійками, насінням кабачків в Фми, канфетами, копійками, насінням кабачків в 
мисині та починає обсипати молодого. Обійде Фмисині та починає обсипати молодого. Обійде 

Е
На другий день у неділю молодий зберає 

Е
На другий день у неділю молодий зберає 

боярів, убераєця. Готове собі поїзд їхати до 

Е
боярів, убераєця. Готове собі поїзд їхати до 
молодої. Свашка пришива молодому та боярам Емолодої. Свашка пришива молодому та боярам 
красні стрічки та співає:Екрасні стрічки та співає:ЕГотуйте, бояри, готуйте,ЕГотуйте, бояри, готуйте,

По золотому [даруйте],ЕПо золотому [даруйте],
А ви, старости, гадайте ЕА ви, старости, гадайте 
Та по золотому скидайте.ЕТа по золотому скидайте.
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руках держе соляночку стару і туди наливає 
горілки і там сіль і ріжна чипуха накочина. 
Дає бояринові старшому. Боярин бере і води 
понад головою молодого, і тоді кида через 
хату. Тоді мати каже: «Милості просимо до 
хати». А старости цих два і тих два беруть 
ослін, застиляють, переміняються хлібами, 
наливають по дві чарки одні одним. Це так 
вони здоровкаються. Дружко каже: «Старос-
та, наш староста! Благословіть молодого в цей 
дом завести». Ті його словлять всі три рази. 
Дружки співають:

Що то за ворона стоїть край порога?
І рот розявила, і руки розставила, 
Хочи политіти на покуті сісти. 

Дружко бере молодого (платочком) хуст-
кою і заводе в хату. Сажають за стіл, частує 
сваха горілкою, а коли молодий залізе за стіл 
та не поцілує молодої, дружки співають:

Було б тобі волочитись,
Було б тобі ни жинитись,
Було б тобі жінки не брати,
Не вмієш жінки цілувати.

Свати розносять всім по чарці водки і по 
шишці. Дружко входе з короваєм на голові і 
каже «Господи, благослови, благословили мо-
лодому увійти в хату, благословіть цей хліб миру 
роздати». «Староста, наш староста! Благосло-
вили хліб роздати, благословіть косу розплести 
молодій». А ті кажуть: «Благословіть молодому 
вінок пришить». Теща пришива вінок і співа: 

Та я на зятя та й не дивлюся,
Я од зятя ще й одвернуся.
До дверей очима, до зятя пличима.

Він тоді дає тещі подарунок, вона поверта-
єця і цілує зятя. А коли вона пришивала, то 
дружки співають:

Із Київа швачка,
Купечиська дочка.
Шапки скупувала,
Вінки пришивала.

Дружки співають боярам:

Старший боярин горбатий,
А на горбові верба,
А на вербі сова.
Не сидіть, бояри, до ночи
Бо сова видере очі.

Бояри одспівують старшій дружці:

Під столом кружка стояла,
Туди кішка насцяла
Подайти ту кружку,
Почастуймо старшу дружку.

Далі співають бояри молодого:

У сінечках голуб гуде,
То ж не голуб, то ж не голубка,
То ж молодий з тестиньком говоре:
– Ой тестиньку, ти мій батіньку,
Та не гай мене, виряжай мене.
Тепер ніченька та й темнесенька,
Доріженька та й далекая.
Їхатимемо та й заблудемо,
Ще й Марусиноньку та й загубимо.

Дружко каже: «Староста, староста! Бла-
гословили за стіл зависти, благословіть із-за 
столу вивести». Дружки співають:

– Оце ж тобі, мій батенько, на одході
Посадила трояндоньку на городі.
Рости, рости, трояндонько, не хилися,
Живи, живи, мій батінько,
Живи, не журися.
– Ой як мені не хилитись,
Вітер повіває.
Ох як мені не журитись,
Дитя покидає.

Бере батько ікону, ставе молодих серед 
хати і благословить їх. Далі до скрині. Скрині 
не дають бояри, а так же і всього приданого. 
Придане буває, дивлячись по заможністі. Ко-
лись давав батько корову, воли, вівці, а тепер, 
немає того – дадуть тиличку, то й добре. Тоді 
ідуть надвір, надворі коня нема, нічим їхать – 
молодої брат украв. Тоді викупають коня, да-
ють <...> або шапку.
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І
шишці. Дружко входе з короваєм на голові і 

І
шишці. Дружко входе з короваєм на голові і 
каже «Господи, благослови, благословили моІкаже «Господи, благослови, благословили мо
лодому увійти в хату, благословіть цей хліб миру Ілодому увійти в хату, благословіть цей хліб миру 
роздати». «Староста, наш староста! БлагослоІроздати». «Староста, наш староста! Благосло
вили хліб роздати, благословіть косу розплести Івили хліб роздати, благословіть косу розплести 

ажуть: «Благословіть молодому Іажуть: «Благословіть молодому 
вінок пришить». Теща пришива вінок і співа: Івінок пришить». Теща пришива вінок і співа: 

М
Було б тобі ни жинитись,

М
Було б тобі ни жинитись,
Було б тобі жінки не брати,

М
Було б тобі жінки не брати,
Не вмієш жінки цілувати.

М
Не вмієш жінки цілувати.

Свати розносять всім по чарці водки і по МСвати розносять всім по чарці водки і по 
шишці. Дружко входе з короваєм на голові і Мшишці. Дружко входе з короваєм на голові і 
каже «Господи, благослови, благословили моМкаже «Господи, благослови, благословили мо
лодому увійти в хату, благословіть цей хліб миру Млодому увійти в хату, благословіть цей хліб миру 
роздати». «Староста, наш староста! БлагослоМроздати». «Староста, наш староста! Благосло
вили хліб роздати, благословіть косу розплести Мвили хліб роздати, благословіть косу розплести 

гословили за стіл зависти, благословіть із-за Мгословили за стіл зависти, благословіть із-за 
столу вивести». Дружки співають:Мстолу вивести». Дружки співають:
Ф

кою і заводе в хату. Сажають за стіл, частує 

Ф
кою і заводе в хату. Сажають за стіл, частує 
сваха горілкою, а коли молодий залізе за стіл Фсваха горілкою, а коли молодий залізе за стіл 
та не поцілує молодої, дружки співають: Фта не поцілує молодої, дружки співають:

То ж молодий з тестиньком говоре:

Ф
То ж молодий з тестиньком говоре:
–

Ф
– Ой т

Ф
Ой т

Та не гай мене, виряжай мене.

Ф
Та не гай мене, виряжай мене.
Тепер ніченька та й темнесенька,ФТепер ніченька та й темнесенька,
Доріженька та й далекая.ФДоріженька та й далекая.
Їхатимемо та й заблудемо,ФЇхатимемо та й заблудемо,
Ще й Марусиноньку та й загубимо.ФЩе й Марусиноньку та й загубимо.

Дружко каже: «Староста, староста! Бла-ФДружко каже: «Староста, староста! Бла-
гословили за стіл зависти, благословіть із-за Фгословили за стіл зависти, благословіть із-за 

Е
Почастуймо старшу дружку.

Е
Почастуймо старшу дружку.

Далі співають бояри молодого:

Е
Далі співають бояри молодого:

У сінечках голуб гуде,ЕУ сінечках голуб гуде,
То ж не голуб, то ж не голубка,ЕТо ж не голуб, то ж не голубка,
То ж молодий з тестиньком говоре:ЕТо ж молодий з тестиньком говоре:

Ой т ЕОй тестиньку, ти мій батіньку,Еестиньку, ти мій батіньку,
Та не гай мене, виряжай мене.ЕТа не гай мене, виряжай мене.
Тепер ніченька та й темнесенька,ЕТепер ніченька та й темнесенька,
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Далі мати підносе по чарці всім сватам і 
боярам, виходять надвір, мати бере за повід 
коней <...>, а в цей мент молода сіда на сани, 
а молодий ходи кругом саней і б’є молоду бато-
гом. А молода одвертається од його і кланяєця 
на чотирі сторони. Після цього сіда молодий, 
і мати виводе за двір коней, і їдуть по селу і 
до церкви. Там повінчаються і їдуть додому 
до молодого. Приїжають додому, на воротях 
горить огнище. Вони розганяють коней і вска-
кують в двір [через вогнище]. Мати виходе, 
зве їх в хату. Увіходять в хату, сідають за стіл, 
дають їм вечерять. Тепер уже після вечері мо-
лоді ідуть на спокій. 

А старі зостаються. Батько молодого дає ба-
рана, курей, водки і п’ють, гуляють цілу ніч. На 
другий день їдуть знов до батька. Батько коло 
столу Богу молиться. Далі повмивають їх. Тоді 
батько з матерею дають їм снідать м’яса, цілого 
вареного барана, горілки четвертей дві. Погуля-
ють, тоді ідуть до батька молодої і ведуть молоду. 
Батько молодої радуєця, частує їх. Погулявши, 
ідуть до молодого дарувать, несуть лежні і все те, 
котре потрібне при дарувані як то: шишки, горіл-
ку, курей і т. д. Дарують гроші, курей, свиней, 
овець, коров, тилят, лошат. Погуляють, обдару-
ють, тоді начинають вигонить сватів. Отчіняють 
двері, вікна закривають і б’ють горшки, гарбузи, 
цеберками вибивають, водою хлюпають. Як ви-
жинуть, то ідуть гулять до дружка.

Після свайби на другий день роблять ко-
рабль на бричці або на гарбі. Кладуть на бричку 
кам’яну плаху. Там на пласі варять кашу, ідучи 
по селу, і там же сидить мати і батько молодих. 
Приїжають до ларька, беруть горілки і знов 
п’ють. Приїдуть додому, це ще не все. Кажуть: 
«Давайте батька завісимо». Тоді беруть вішать. 
А батько відкупляєця, хоть четвертью водки, 
хоть бараном. Після цього начинають купать 
батьків. Скупають, тоді баби починають в тій 
воді прать. Та виливають ту воду прямо додо-
лу, кажуть, що невістка молода прибере. І в хаті 
пообляпують і стіни, і стелю – все, так що не 
можно війти в хату. Тоді молода невістка ці-
лий тиждень вбирає це все, що поробили в час 
весілля. А старі ходять по беседах, гуляють.

***
с. оленівка Старобешівського р-ну  

Сталінської округи.
Записала 24.02 – 01.03.1928 року  

Г. Судникова від Стрілець Настечки
(АНФРФ ІМФЕ, ф.  1, од. зб. 661, арк. 104–106)

При родах допомога бабка. Як що роди 
проходять легко, то бабка бере і рятує дити-
ну, а як що бувають дуже тяжки, то застав-
ляє, щоб чоловік ліг на підлогу, а породіли-
ниця тричи перепригує через нього. Бабка 
кличе чоловіка, щоб її стряхнути, потім по-
роділиницю кладуть на ліжко. Чоловік бере її 
добре за плечи і з усією силою страхує. Є ще 
третій спосіб. Підвишують жінку до стелі або 
беруть лопату (що хліб сажають) і кладуть її 
на лаву і жінку перегінают через цю лопату. 
Це все роблять для того, щоб жінка легше 
розрешилася. Як що роділиниця при цьому 
захолоняє, то її парять. Як тільки родиться 
дитина, то бабка зав’язує пупок прядевом 
або товстою ниткою. А щоб скоріше випало 
дітяче місто, або послід, то за другий кінець 
пуповини прив’язують чоловікові штани або 
лапоть, як що є. Коли дитина родиться в со-
рочці або чепчику, то кажуть що вона буде 
щаслива, сорочку цю або чепчик сушать, 
зав’язують у ганчирочку і вишають її на шію, 
а коли дитина – хлопчик і обмотаний киш-
кою, то кажуть, що буде солдатом.

Відношення родини до народження дитини 
таки: батько любить більш хлопчика, а мати 
дівчину, але коли є дівчата і чекають хлопчика, 
а знаходиця знов дівчинка, то батьки бувають 
не задоволені і навпаки. Хрестять дитину по-
більшости на другий день, а іноді через тиж-
день по бажанню батьків.

До хрестин дитину готують так: сповіва-
ють, баба бере кожух і на ньому кладе дитину, 
кум і кума кідають гроши, щоб вона була бага-
та й щаслива. Потім баба бере дитину, і коли 
дівчина, то дає кумі, а як хлопець, то кумові, 
приказуючи таке: «Даємо вам нарождене, мо-
литвене, а не хрещене, принесить нам рожде-
не, молітвене і хрещене». 
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жинуть, то ідуть гулять до дружка.Мжинуть, то ідуть гулять до дружка.
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дитина, то бабка зав’язує пупок прядевом Фдитина, то бабка зав’язує пупок прядевом 
або товстою ниткою. АФабо товстою ниткою. АФдітяче місто, або послід, то за другий кінець Фдітяче місто, або послід, то за другий кінець 
пуповини прив’язують чоловікові штани або Фпуповини прив’язують чоловікові штани або 

Е
ниця тричи перепригує через нього. Бабка 

Е
ниця тричи перепригує через нього. Бабка 
кличе чоловіка, щоб її стряхнути, потім по

Е
кличе чоловіка, щоб її стряхнути, потім по
роділиницю кладуть на ліжко. Чоловік бере її 

Е
роділиницю кладуть на ліжко. Чоловік бере її 
добре за плечи і з усією силою страхує. ЄЕдобре за плечи і з усією силою страхує. Є
ретій спосіб. Підвишують жінку до стелі або Еретій спосіб. Підвишують жінку до стелі або 
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Це все роблять для того, щоб жінка легше ЕЦе все роблять для того, щоб жінка легше 
розрешилася. Як що роділиниця при цьому Ерозрешилася. Як що роділиниця при цьому 
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До церкви дитину несе кума, а в церкві 
бере кум. Попові за хрестини дають: гроши, 
хто скіки, курочку або паляницю. Куми при-
носять дитину хрещену і дають бабі приказу-
ючи: «Ми у вас брали нехрещене, а даємо вам 
нарождене, молітвене і хрещене». Після цього 
зараз начинають гуляти. В час гулянки співа-
ють різні пісні. Наприклад такі: 

Хилю, хилю – не хилеться, болить моя  
 потилиця.

Хилю, хилю – не тече, коло серця пече,
І чарочка нова, а гарілки нема.

Випрягайте хлопці коні
та лягайте спати.
А я піду в сад вішневий,
В сад криниченьку копати.
Викопав я криниченку
в вишневому саду,
Викохав я дівчиноньку
Пролетарську дочку.
Як зачиню віконеці,
А сам лягу спати.
Чи не прийде дівчинонька
По водиченьку брати.
Прохав, прохав відеречко,
А вона мені не дала
Давав же з руки кольцо,
Вона не взяла.

Ой у поли, в широким роздоллі,
Пасла Катя воронії кони.
А пасучи, вона погубила,
А шукаючи, вона заблудила.
Приблудилась к зеленому дубу:
– Отут-же я ночувати буду.
Я чи думала, що дуб зелений,
А то стоїть гайдар молоденький.
Ой гайдару, та й виведи з гаю,
Бо далії і дороженьки не знаю.
– Ой як би [ти] дороженьки не знала,
То ти мене гайдуром не звала.
– Чи не бачили ви, чи не бігли сюди
Вороненьки коні, сріблом-злотом
Та й плутані червоним шовком.

– Загадаю тобі чотирі загадки, 
Коли отгадаєш, то і коні знайдиш.
Ой що росте та й без коріння?
Ой що горить та й без полум’я?
Ой що цвіте без синего цвіту?
Ой що шумить без буйного вітру?
– Ой хіба ж я та й не батькова доч[ка],
Щоб я цього та й не одгадала.
Камінь, росте без кориння,
Зоря горить без полум’я,
Романа цвіте без синього цвіту,
А нагайка шумить без буйного вітру.

Подарунки бабі таки: викідають гроші на та-
рілку, [баба] варе кашу солодку, ріже її на шма-
точки, підноси гостям і гості вікидають гроші бабі.

Догляд за дитиною. Купають дитину двічи 
на день: утром і увечері. Воду виливають після 
купання тоді, коли є сонце, а коли воно зайде, то 
залишують до східу сонця. Як що вилить воду 
тоді, коли зайде сонце, то на дитину нападе не-
чистота. Годують тоді, як дитина заплаче. Мати 
дає груди або розжовує хліб із цукром, заверне в 
ганчірці і дає дитині ссати. Сповівають так, щоб 
дитина не мала змоги ворушитись, а коли сповіти 
слабко, то кажуть, що дитина буде крива.

Коли колишують дитину, то співають таки 
пісні:

Ой ну люли-люлючки,
Шовкові верьовочки, 
Мальовані більца
Пишли до Кирильця:
– Що Кирилько поробляє?
– Колисечко попровляє,
Книжечку пише, дитину колише.

– Ой люли, ой ну, коту наш,
Чи ти вмієш Очинаш?
– Я у попа родився, Очинашу  

 навчився.

Та багато інших.
Дитину від грудей одлучують в місяців 

9–10: 
а. Мати кладе щітку у пазуху, від якої ди-

тина пужається і сама перестає проситись їсти. 
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Подарунки бабі таки: викідають гроші на таЕПодарунки бабі таки: викідають гроші на та
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в. Иноді витирає перцем груди, і коли дити-
на обпечеся – не просе й не бере груди.

Від золотухи лікують так: купують оріх, 
куди впускають живого срібра, дірочку, щоб 
не вилилось, замазують замазкою, потім ві-
шають на шию.

На зуби ліки такі:
1. Купають дитину в хмилю.
2. Знаходят сучок у стіні, обводять паль-

цем, приказуючи: «Сучок, сучок, візьми своє 
зубіще от младенця такого-то, хрещеного, по-
раженного».

Ліки від переполоху:
1. Дитину ставлять коло одвірку та на ви-

соті голови дроблять дірочку у дверях, потім 
зрізують у дитини нігті та декілька волосинок 
з голови навхрест; це волосся треба всунуть в 
дірочку і забіти її осіновим кілочком. Коли ди-
тина перерасте дірку, то переполох пройде.

2. Коли дитина не спить, а плаче.
Отварюють голівки мака і цей отвар дають 

пити дитині.
3. Носять в курник, кладуть під курей, роб-

лять це з вечора.
4. Бризкають дитину священою водою.
Ліки від кашелю:
1. Бере мати дитину, ставить її проти сонця 

і вертає на одній нозі, з-під п’ятки бере землю і 
натирає дитину. Ще лікують різні хвороби свя-
щеною водою. Хресте воду, бризка на хворого 
та шепче: «Первий день – пониділок, другий – 
вівторок, третья – середа, це на поміч вода. Ти 
земле, Титяно, і ти воде, Ул’яно. Ощіщала корін-
ня й кріминня. Ощіщай його сердце від крови, 
від костей, від нутра живота». Коли це прочита, 
духне в лице, позихне і сплюне тричі. 

2. Лежала собака посеред дороги, роз-
кідала чотире ноги серед дороги, а п’ятий 
хвіст, шоста голова, Хай тобі Бог помога. 
Причини хвороби у дитей пояснюють так: 
що діти [хворіють] збільшости від простуди 
або недбайливого відношення матері, а то Бог 
надсилає, коли мати або батько грішні. Все 
залежить від Бога.

Коли жінка неплідна й хоче мати дитину, то 
лікує її бабка. А саме так: праве живіт, ставе 
глечики на живіт, дає пити воду, в якій вона 
прала свою сорочку, та ріжні настої. А побіль-
шости жінки їздять до знахарок.

***
с. Мар’їнка Сталінської округи.

Записала Н. Соломонова  
від 70-річної бабусі

(АНФРФ ІМФЕ, ф.  1, од. зб. 661, арк. 123–125)

Про народження в селі Мар’їнці бабуся 
70-ти років оповідає так: коли народиться 
дитина, то допомагає бабуся, яка знаходить-
ся біля неї. Як тільки народилася дитина, 
бабка скупає її, зав’яже пупик, коли дівчи-
на – пупик зав’яже прядевом і приказує, 
щоб була добра пряха або модиска, а як 
хлопчик, то пупик зав’яже плоскинем, щоб 
був добрий плотник або добрий господар, і 
тоді кладе дитину біля породільної матуси. 
Потім бере рушник бабуся і витирає живіт 
породільної, а місто породільне закопує під 
припічком або підпічком, де взагалі мало 
ходять, але викинути надвір не можна, бо 
дитина тоді, як виросте, то буде плаксива, 
нещасна і навіть придушена зовсім.

Після цього вони сідають всі випивають і 
приказують, щоб хвора мати устала швидче та 
доглядала своїх дітей, це по їхньому лікують 
породільну.

На другий день зранку бабуся встає, гріє 
воду, скупає знов дитину, поки прийдуть кум 
та кума, а тоді під обід, як приходять куми, 
то беруть дитину, паляницу, жарену курицю, 
гроші і несуть у церкву до попа. Хрестить ди-
тинку, а паляницю, курицю і гроші дають по-
пові за те, що він хрестить дитинку.

Тоді звідтіль несе дитинку кума і як тільки 
заходять у хату, то зараз-же дає дитину кума 
кумові, кума дає бабусі, а вона в цей мент ви-
вертає кожух і бере дитину  на кожусі, щоб ди-
тина була здорова і кріпка. Після цього бабуся 
бере тепленьку водичку, [кладе] туди насіння з 
конопель і помішає, і починає зливати на руки 
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та шепче: «Первий деньІта шепче: «Первий день – понІ– пониділок, другийІиділок, другий

реда, це на поміч вода. Ти Іреда, це на поміч вода. Ти 
земле, Титяно, і ти воде, Ул’яно. Ощіщала корінІземле, Титяно, і ти воде, Ул’яно. Ощіщала корін
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Ф
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Отварюють голівки мака і цей отвар дають ФОтварюють голівки мака і цей отвар дають 
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Ф
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хлопчик, то пупик зав’яже плоскинем, щоб Фхлопчик, то пупик зав’яже плоскинем, щоб 
був добрий плотник або добрий господар, і Фбув добрий плотник або добрий господар, і 
тоді кладе дитину біля породільної матуси. Фтоді кладе дитину біля породільної матуси. 
Потім бере рушник бабуся і витирає живіт ФПотім бере рушник бабуся і витирає живіт Фпородільної, а місто породільне закопує під Фпородільної, а місто породільне закопує під 
припічком або підпічком, де взагалі мало Фприпічком або підпічком, де взагалі мало 
ходять, але викинути надвір не можна, бо Фходять, але викинути надвір не можна, бо 
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дитина, то допомагає бабуся, яка знаходитьЕдитина, то допомагає бабуся, яка знаходить
ся біля неї. Як тільки народилася дитина, Еся біля неї. Як тільки народилася дитина, 
бабка скупає її, зав’яже пупик, коли дівчиЕбабка скупає її, зав’яже пупик, коли дівчи

пик зав’яже прядевом і приказує, Епик зав’яже прядевом і приказує, 
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породільної, а вона в цей мент стає правою но-
гою на сокиру і миє руки. Тоді, коли ця мішан-
ка добежить до ліктя, то вона схвачує її і п’є з 
жадністю, щоб збільшувалося молоко у грудях 
породільної.

Потім кличуть душ десять жінок та чоло-
віків старих, сусідських і справляють хрес-
тини.

Під час обіду п’ють горілку, веселяться, 
особливо, коли народився хлопчик, тоді бать-
ко буває дуже веселий, бо знає, що його сину 
дадуть землю і він буде гарний господар – 
хлібо роб (це їхній інтерес). Співають ріжні 
пісні, як-то:

Зелений дубочок на яр похилився,
Молодий козак, чего зажурився?
Без доли уродився.
Ой піду я полем, пошукаю доли.
Не знайшов я доли, а знайшов я сине 
     море.
Коло синього моря самі рибалові.
– Ой ви, рибаловці, здорові молодці,
Перекиньте сітку через бистру річку.
Пиймайте долю, парня молодого.
Не пиймали долю, та й поймали щуку,
А риба грає, на дно поринає,
Мені молодому парочки немає.
Тільки мені пара, що дівчина Галя
Піде зі мною.

Туман яром, яром,
А мороз долиною, долиною,
Не поправді казак живе,
Живе з дівчиною.

Схилилися дві берези низько,
Ходить козак до дівчини.
– Ой не ходи, козаче, до мене,
Буде слава на мене і на тебе.

А тоді, пообідавши, расходяться всі, крім ба-
бусі. Вона тут залишається ще днів два або три.

Потім, коли встає породільна мати, то вона 
по перше дуже пеклується за своєю дитиною. 
Вона намагається весь час сидіти біля неї і до-
глядати, щоб не простудилася дитина, щоб їй 
було сухо, тепло, а після, коли дитина трохи 
підросте. тоді може кидати її і піти, куди захо-
че, доручивши кому-небудь. Ця особа, що до-
глядає дитину, дає соску їй або, як немає сос-
ки, то нажує хліб з цукром кладе у тряпочку і 
дає сосати дитині, аби дитина не плакала, тоді 
забавляє її, приспівуючи колискові пісні:

Баю, баю, дитина малесенька,
Геть піди ти, кот мурлика,
А я спечу калача,
Та й медом примажу,
А котові дулю покажу.

Баю, баю, налитіли гулі,
Та й сіли на люлі.
Знялись, политіли, 
Та й опять на голову сіли.

Ой, котику сирий,
Та вимети сіни,
Та не ходи по хаті,
Та й не буди дитяти.
В нас дитина мала,
Вона спатоньки рада.

Ой ну, коту-сирашу,
Стовчи пшинця на кашу.
Наваримо, Володю нагодуємо,
А тебе, котику, оддуємо.

Котику сиренький, котику біленький,
Не ходи по хаті, не буди дитяті.
Дитя буде спати, а я колихати.

Далі, коли дитині стає 1–2 рокі, то її од-
лучають від грудей. Відлучають таким чином: 
зачастую намажуть соску перчиною, дають 
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А котові дулю покажу.

Баю, баю, налитіли гулі,ФБаю, баю, налитіли гулі,
Та й сіли на люлі.ФТа й сіли на люлі.
Знялись, политіли, ФЗнялись, политіли, 
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хліб з сіллю або лякають чим-небудь, наприк-
лад, положуть під кофту щітку колючу і тоді 
кажуть, що кіт з’їв ціцьку, як доркнеться дити-
на, то колиться, тоді дитина не спить з матер’ю 
і таким чином відлучають від грудей.

У дитячих роках дитина хворіє ріжною хво-
робою як-то: золотухою, жовтяницею, віспою і 
младенчеською хворобою, а лікують так:

Від золотухи: беруть заячий міх примазу-
ють медом і кладуть у те місто, де є рана, а 
тоді через декілька днів шкурінка знимається і 
заростає нова шкіра.

Від жовтяниці: купають дитину в жовтіх 
квітках, у золоті і т. інш.

Від віспи: дають дитині весь час, коли вона 
хвора, солоденького чего-небудь (мед, цукор), 
а тоді, як червоні плями починають показува-
тися на зовні, тоді вони гадають, що вже ди-
тина видужає, і дають їсти все, що вона просе.

Від младенчеської хвороби: несуть до попа, 
щоб він вичитав, або несуть дитину до шептухи-
баби. Вона зливає віск над дитиною. А зливає 
віск так: бере у кружці води, стане перед Бого-
родицею молиться і в цей же мент хрестить нож-
ницами воду цю, тоді засвітеть свічку і держе над 
водою, з свічки починають падати краплі воску. 
Тоді, коли віск зийдеться до купи у воді, то вона 
каже, що дитина не помре, а видужає, а як тільки 
віск разийдеться, то дитина помре. Взагалі ка-
жуть, ця хвороба не злічима того, що у голови 
дитині сідить нечиста сила, що хоче, те і робить 
їй, як захоче, то скорче, бросе у жар і т. інш. Ка-
жуть, що нечиста сила володіє над дитиною.

Потім, коли у селі є неплідна жінка, то ка-
жуть на неї: «Куди воно годиться, неплідне 
дерево, верба, воно сидить, не має користи від 
неї ні богові, ні цареві».

***
Записано 25.02.1928 року

в Сталінській окрузі
від ольмезової та Захарової

(АНФРФ ІМФЕ, ф.  1, од. зб. 661, арк. 109–113)

В селянських сем’ях при родах бувають 
присутніми бабки. Коли дитина народиться, 
надрізають пупа і зав’язують конопляними 

нитками, потім бабка купає. При купанні вона 
з’єднує навхрест лікоть руки і коліно, це по-
вторюється тричи. Робиться це для того, аби 
дитина не була сутулувата. Після купання ди-
тину змазують маслами. Коли все це зробе, 
бабка сповиває дитину і держе, а три жінки в 
цій же кімнаті накривають скатертиною стіл, 
на трьох кінцях стола кладуть по шматку хлі-
ба, а на четвертий кінец сіль, піднімають тричі 
і за кожним разом цілують хліб.

Після цього всі розходяться, крім бабки, 
яка залишається на три дні слідкувати за по-
роділею. Через деякий час, більшостью че-
рез вісім день, хрестять дитину. На хрестини 
закликають усіх родичів, знаємих, сусідів і 
бабку. Хрестити дитину до церкві несе, баб-
ка дитини, а відтіля хрещену несе якщо хло-
пец – кум, а як що дівчина – кума. Дома, 
коли дитину передають батькам кажуть: 
«Ми брали у вас народженне не хрещене, а 
даємо народжене хрещене». Перед тим, коли 
батькі беруть з рук кумів дитину, то б’ють 
тричі уклін. Потім кума купає дитину й в 
воду кідає золото, кідають для того, аби ди-
тина була з не покривдженою душею. Коли 
викупає дитину, сповіває і кладе на подушку. 
Всі принесені подарунки – на дитину, після 
цього починається гуляння. Гуляння прово-
дять з піснямі, а у більш багатих – з музи-
кою. Иноді це гуляння продовжується два 
дні, особливо там, де багато горілки. Під час 
гуляння кажуть кум або кума:

Хай ваше народжене
Буде багате, як земля,
Здорове, як вода.
Дай йому, Боже, вік довгий,
Розум добрий.

А батькі дякують.
Далі, що торкається догляду за грудною 

дитиною, лише можно сказать те, що дитину 
кожний день купають до 6 місяців, а після – 
через день. Гудують дитину молоком, чаєм, 
кашкою. Істи дають, коли заплаче, від чого 
діти дуже часто хворіють. Коли кладуть спать, 
то сповивають. Співають пісні дитині такі:
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Ой ну люлі, люлі,
Та й налетілі гулі.
Та сіли на люлі, 
Вони стали думать ще й гадать,
Чим дитину годувать.
Чи бублічком із медком, 
Чи бублічком з сахарком.

Ой ну люлі, люлі, 
Усім діткам дулі,
А донечці калачі, 
Щоб спала в день і в ночі.

Що торкається породіліци, то вона до 
40 днів не виходе на вулицю. Кажут так, що 
там де вона стане, трава не росте. А уже піс-
ля 40 днів мати пріносе в церкву дитину на 
вводини, вона становиться біля дверей, що 
входять в середину церкви. Пип виходе й за-
бирає в неї дитину. Коли хлопец – вносе в 
алтар, обносить кругом пристолу і виносе в 
другі двері, кладе на підлозі перед Царсь-
кіми воротами. Тоді пріходе мати, цілує іко-
ни, б’є поклони й бере дитину на руки. Тим 
часом пип виходе з алтаря з хрестом, бла-
гословляєт іх. А як дів чина, то в алтар не 
вносять. 

Ліка від хвороби, коли простудиться: 
мочать жовч і мажуть дитину цім. Ліка від 
хвороби, коли в неї понос: варять червону 
розу й дають піти заміст чаю. Від більма ка-
жуть: «Їхав сам Ісус Хрістос на осляті, на 
жеребяті. За ним бежать три пса: один би-
лий, другий чорний, третій карий та й біля-
вий. Поможи, пособі, отгони більмо от Івана 
глаз». Ліка від простуди: коли простудить-
ся, мочать жовч і горілку або в гусіний товщ і 
цім мажут дитину. Проти золотухи купають 
милом, яке готують з лободи й товщу. Проти 
переляку бабка лікує так: підводе дитину до 
луткі дверей, зазнача місце у ріст дитини і 
робе дирку. Потім надрізує волося, нігті й 
кладе в дирку. Дирку забива кілком. Коли 
дитина переросте зазначене місце, то пере-
полох зникає.

***
м. Старобільськ Луганської обл.

Записала 18 грудня 2014 року Любов Боса 
від Г. З. А., 1924 р. н. *

[Про поселення на Айдарі]. Свій рід. Я так 
думаю, шо рік народження дідуся мого – десь 
так восімсот семидесятий. Він з голоду умер прі-
мєрно в сємдєсят п’ять год. Дід пишався тим, 
шо він – козак, з козацького роду, Ізюмсь кого 
полку Кабанськой сотні. Єсть Кабаніє, де була 
сотня. А самі виходці моїх прадідів по одній лі-
нії – це виходці, мабуть, були з Волині. При-
йшли десь там в цих годах, ще петровсь ких, 
допетровських часів. Тому шо наша ж фамілія 
Афанасьєвські – це вона була дана фамілія. 
Або ж була взята фамілія, так как мої всі предки, 
значить, були якими там, ну, не дьяконами, а там 
псаломщиками і тому подоб ноє, всєгда ближче 
до віри були. Із-за гонєній на вєру со сторони 
поляків вони були винуждєни сюди виїхать на 
слободи. І перший час вони жили в Святогор-
ському монастирі. А потом Святогорський мо-
настирь відвів їм, значить, місто, де поселиться. 
По ріці Борова – це були землі Святогірського 
монастиря. А потім, чи при Петрі, чи їх десь 
отам начали притєснять і землі ці одбирать. 

Поселилися, значить, заснували хутір Сад-
ки, які потом уже розділилися на декілька. Їх 
було в радянський час, та і в царський час, було 
їх близько п’ять. Це наші Садки: Садки 1, потім 
Садки 2, Садки 3, ну, ділилися. Родина ділила-
ся. І значить, чи одходили, чи нові засновували. 

Хутір поставили не на самій Боровій, а на 
одній із притоків Борової поселилися вони. 
Люди ж тоді розумні були, поселилися не так, 
шо де угодно, а там, де лісок єсть, де річка єсть, 
де вода єсть. І оце хоть називалося воно по-
гано – Собача Плотва. Якраз перед Собачою 
Плотвою там був лужок. Земелька там була. 
А земелька там була льогка така для спашива-
нія. Це вони тут поселилися.

[Про іншу гілку роду] Погоньці – вони ви-
йшли од польського слова «погонь». А чого 

*  Повні відомості про респондентів зберігаються 
в архівних документах.
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«Погонь» – значить, із-за того, шо герб... 
Всаднік. Погонь – це всаднік <...>

Отут у нас під Старобільськом якісь родичі 
були Волошини – це значить, із волохів – Во-
лошини. Були, значить, Любченки, Старецькі. 
Це старинні-старинні роди. А потом порозселя-
лися. Я знаю, шо дід був церковним старос тою. 
Ну, ж він псаломщик. Читав по покойніках. Це в 
нього було розпоряженіє. Шо мені запомнилось 
на Паску. Значить, усі хуторяни з’їжжаються 
до нас в Новоборову, до дідуся. Ідуть сюда до 
церкви, а потом з церкви приходять і, значить, 
тут стіл накривали. Сюда з’їжжалися всі дядь-
ки, тітки. Тут таке було велике дійство!

Діди співали наші всі, так сказать, хуторяни. 
Сідали за стіл і обично молодий голос начинав:

А гей уже років двісті,
Як козак в неволі.
Понад Дніпром ходить,
Викликає долі.

А тут тоді весь хор начинає:

Гей, вийди в поле із води,
Визволь мене, серденько, із біди!
Визволь мене, серденько, із біди! 

А потом це, значить, закончилось. Знов 
цей основний заспівує:

Ой рада б я вийти,
Я й сама в неволі.
Потім разом:
Гей, у неволі, у ярмі,
Під турецьким (московським) 

караулом у тюрмі.

Оце була така пісня співалася – це шо запом-
нилось. Я не помню бандуристів у нас. А були 
лірники. І це вони на тій лірі грали. Крутять, а 
тут перебирає струнами. Оці в нас були. А то в 
основном були сліпці, там, якісь каліки.

– А про що співали?
– Ну, там, в основном співали про козач-

чину.
– До якого року це було?

– До колєктівізації. А після колективіза-
ції – голод.

Українці були самодостатні. Понімаєте? 
Наші, ці українські козаки, вони селилися по 
малих річках і по хуторах. Оце по хуторах іхнє 
було розселення. Хутір – це там дві-три хати і 
все. Ну а шо... Воно дальше як пішло уже ж – 
вже церква була – це святе діло. І в неділю до 
церкви, і на празник – так це ж обязатєльно 
сходить до церкви. І вобще до церкви. Хрес-
тить. Сповідать... І все, всі церковні обряди 
сохранялися і свято виповнювалися. Самодос-
татні ці хуторяни, шо на хуторах жили, вони 
жили багато, і вони приїжжали сюда до нас, як 
ми пішли в село. <...> Моя мати була сама з 
Містків (рядом село). Інтєрєсний случай. Шо 
мати моя, так вона з трьох дєвочек в Містках 
(у них була церковно-приходская школа), це 
пєрвиє три дєвочки, які кончили церковно- 
приходскую школу. Она була письменна. 
І письменна була того, шо розумна... І мати це 
ж моя вийшла заміж в село це ж Новоборова – 
це ж було глупе село. Ну, кацапське, тоді вже 
наполовину кацапське село. А у Містках – це 
чисто українське сєлєніє було. Там тільки укра-
їнці були. <...> А маму приглашали читать 
пісьма. Дев’ятсот четвертий год. Єй било сєм 
лєт. У мене дід по материнській лінії – який 
дід був! Дід Кость, Костянтин Дмитрович. 
У його один дід був запорожський козак. За-
порожський козак по прозвищу Гузно. Ну, не 
думайте, шо может бить це гузно. Одно дєло, 
шо єсть задниця – гузно. А може буть гузно і 
в етом самом... в ятері, в якому ловлять рибу. 
А там тоже гузно. Як було в нього ім’я – не 
знаю. Ну, він заснував на річці Боровій село 
Гузьовка. Гузьовка, которая потом стала нази-
ваться Новоастрахань. Там поселили пізніше, 
значить, полк Новоастраханський. І сдєлалі 
тут Новоастрахань. Тут у нас єсть і Новопсков 
(Псковскій полк був значить, часть етого полка 
тут була, і зараз ето називається Новопсков), 
но старе село, значить, так і називється до сіх 
пор Гузьовка. І там половина Гузенків <...>

В Старобєльську не культівірувалося ко-
зацьке. Тут культівірувалася руская... Потому 
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шо руска інтєлігенція тут жила. Була тільки 
тут, тут же був уєзний город, так сказать, тут 
була інтєлігенція, купци. Українське осталося 
по хуторах.

Оце там, де бойові дії ідуть, то там всі ка-
цапи... Трьохізбьонка – ну це ж чистєйші ка-
цапи. Станиця Луганская – це чисті кацапи. 
Верхня Вєлховая – це там сплошні кацапи 
були. Вони населилися туда, потому шо їх не 
принімав Дон. Мається на увазі, Нижній Дон, 
де жили заможні козаки. Новоайдар – уто всі 
там, значить, кацапи. І чого в нас на нашій сто-
роні, чого в нас і сійчас іде оця борьба. Потому 
шо основа всіх оцих бід – так це бивші так ска-
зать, посєленци, рускіє.

[Не женись на кріпачці]. В нашому селі... 
наше село поселили так, шо значить, одна по-
ловина села була хуторяни. Наші хуторяни- 
козаки не хотіли селиться з тими, з кацапами 
(або їх тоді називали кріпаки). І ні за шо не 
хотіли селиться. І половина села було, значить, 
козаки, а та половина – то кріпаки.

– Вони ж ніби вже не були кріпаками?
– Тут панів не було і кріпаків вже не було. 

Але все одно називали їх кріпаками. І якшо я 
хорошо помню... Іван женився (мій брат самий 
старший), і якась чи сватьба була, чи шо, і я 
сидів у діда на колінах, і дід казав: «Гришка, 
нільзя жениться на кріпачкі!».

– А чому ж на кріпачці не можна було 
женитися?

– На кріпачкє не можна було жениться 
того, шо вобщє презірали. Всі ці кріпаки неро-
бами були, ворюгами. Нероби, ворюги, ну такі, 
значить... 

[Традиційне господарювання]. Почєму аж 
до самого Дальнєго Востока, почєму наіболєє 
зажиточниє билі українскі колонії? Де україн-
ці поселилися, там, значить, гарантія, шо там 
буде земля освоєна... великі урожаі... Дєло 
в том, шо рускіє не знали волів. Оні знали 
лошадєй. А воли, настоящі воли, поднімали 
і целіну. Єслі, например, пара волів, і харо-
ших волів – значить, це... вони могли і целіну 
поднімать, даже такую заброшеную землю. 
Поетому там, де були українці, культівірова-

ли коров і волів. Віл був основним тягловим 
срєдством. Возами чумаки і в Крим їздили, і 
в Москву їздили. Так чому волом харашо їз-
дить? До цих пор ніхто не поняв, чого волом 
харашо їздить. Віл прєждє всєго він трид-
цять кілометрів проїхав, його можна попасти. 
Попасли, попоїли і знову вечером запрягли. 
І знову він тридцять кілометрів тобі пройде. 
Він не біжить, не спішить. Він іде розмєрєн-
но. Но тягне велику тягу за собою. Збруя ве-
лика не нужна йому. В нього всього-навсього 
ярмо одне було і занози. А наіболєє ценноє 
було ярмо дерев’яне. А занози були по боль-
шей часті желєзниє. Потому шо вони зніма-
лися. Запрягать їх було запросто. Вони були 
приспособлені. Їм тільки сказать «Ши!». От я 
волів запрягав... Йому тільки скажеш «Ши!» 
і оце на голову йому надягаєш ярмо. Не надо 
було ніяких віжок. Тільки «цоб» та «цабе».

Да, хуторяни всі були наші. Я ж їздив. І за 
Доном наші, значить, посєлєнія українські. 
Чисто українські посєлєнія. Ми їздили туда, 
заготавлювали картошку. Ну, дєшевлє всього 
картошка була по цих українських хуторах ста-
рих. А всьо воронєжське зємлєдєліє, ското-
водчєство передовоє держиться на українських 
хуторах. Тут украінцев було більшість.

Мій дід був очєнь прогресивним. Одін із 
самих прогресівних сєльських крєстьян. Він 
же ж по-новому ішов. Він же пєрвий в селі по-
садив помідори – помідор не знали ж. Ніхто 
не знав помідор. Виписали йому, дали на вос-
пітаніє теля, теличку. Він зробив з неї корову 
знамєнітую. Це вже на виставкє було, получив 
прємію за цю теличку, грамоту.

– Хати тут розписували?
– Особено отлічаюця на Воронежі. Там 

хати були обязатєльно розмальовані. Не по-
рускі. В основном були розмальовані вікна, од-
вірки були розмальовані.

– А піч була розмальована?
– От піч не була розмальована в нас.
– Пам’ятаєте вашу хату?
– Моя хата була вже построєна батьком в 

совєтскоє время. Був у нас ще винбарь – так у 
нас називався амбар.
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А знаєте, як раньше прали? Е, це, значить, 
робили спеціальний луг. Луг робився із того... 
одбирався, де хароший попіл є, напрімєр, самий 
лучший попіл од соняшників. Не то, шо пога-
ний попіл з соломи. А луччий такий, значить, з 
отходів. Попіл собирався отдєльно. Таке було 
жлукто. Значить, попіл собирався, зсипався 
туда, а потом гарячої води наливали, а знизу 
він був на полотні. А коли надо було з чим сті-
рать, то стірали. Зверху лили гарячу воду, а 
знизу воно було полотном накрите. А жлукто 
було таке здорове. Діжка така була. А дно було 
пробито мішковиною. І то вливають, а вода, 
яка оттуда просачується, вона туди ллється. 
Вона вимиває оттуда щьолочь. Потому шо ж 
мила раньше не було... В лугу отстірували це 
все, самоє грязноє отстірувалося в лугу. А по-
том ішли на річку, брали праник, зімою обично 
ходили. Коли льод, замерзне річка, туда дєла-
ют прорубь і прямо в тому праниками молотять 
по одежі цій  і вибивають. Прямо ж тут же, в 
прорубі, і промивають.

–  Гончарі були в селі?
– Гончарі були. Тут, до руской сторони, тут 

була хароша глина. І значить, там був цілий 
район Йовсуг [Євсуг. – Л.Б.]. Там річка іде 
Йовсу – притока Дінця.

– Це біля Старобільска?
– Недалеко, кілометров тридцать од 

Старо більська. Це по цю сторону. То єсть на 
запад. А це на восток.

– А коли зникло гончарство?
– Та послє войни. Хоч і послє войни було 

трошки. А самі луччі гончарі в нас були на 
Бутковкє. Там ще у нас глина хароша була. І в 
совєтскоє врем’я открили артіль. Там була ар-
тіль, яка робила посуду. І продавали перед вой-
ною – це харашо помню. А потом часть цієї 
глини в село Курячівка, з другої сторони, зна-
чить, село Курячівка, там тоже робили посуду і 
тому подобноє...

– Що, окрім посуду, робили?
– Називали «йовсугські свистуни». А в 

переводі з татарського називається «йок су» – 
«нєт води, пересихаюча річка». І так називався 
Йовсугський район. І село Йовсуг...

[Про колективізацію]. Ну а тоді, ше мені 
вспоминається, колективізація почалась. 
А батька не взлюбили там... срєді оцих самих 
кацапов. А вони ж тоді стали усі комуністи. 
І всє актівісти. І вони ж охрестили мого батька 
«вумнік». Їм не нравілось то, шо він був обра-
зований, так сказать, умний чєловєк. Бил там 
такой Міхєрьов. Прєдсєдатєль, так сказать, ну 
бандит, короче. Но красний був він. Ховався. 
А потом прийшли рускіє і він пішов служить 
в армію. І став комуністом. І такая же братія 
в основном. Украінцев там не було. Там бра-
тія оця вся кацапська: ну, бандіти, вори, бєз-
дєльники, п’яниці... Вони захватили цю самую 
власть – і начали... І в мого батька, значить 
(а кругом уже все поодбирали), забрали. Двоє 
коней було, корови, вівці – в нас все позаби-
рали, все на світі. Ну, все, шо було. Заходять в 
хату і трясуть все, шо єсть... Шо зварено, це, 
якшо не з’їдять, так виллють. Лазять. Один за 
одним значить, ходить шукає, де зерно єсть. 
Ну, єслі там нашли клумачок какой-то, горох 
там... Ну, на посєви ж оставляли. Всьо ето за-
биралося без разговоров. І в колхоз, значіть, 
наші, конєчно, в колхоз ніхто не йшов. І ето 
самое, рускіє всі записалися в колхоз, а укра-
інци тільки отдєльниє були записані в колхоз. 
А хуторяни в колхоз не йшли.

Якось по вулиці мчиться кавалерія і стріля-
ють вгору. І тут рідні кричать: «Не виглядуй 
в окно, а то будуть стрілять по вікнах!». Оце 
я харашо помню. Оказивається, шо це було? 
Оказується, шо зібрали назад усю цю худобу. 
Пішла чутка, шо ніхто не доє, а недоєна коро-
ва реве ж. Її доїть треба обязательно. Ніхто ж 
не доє, не корме, і ніхто нічого. І всі хазяйки 
вечером, значить, побігли туда одна за одною 
стихійно. І каждий забрав свою корову додому. 
Уже там коней не знаю, чи брали. Ну корови 
взяли додому. Ну, і це ж корова. Представля-
єте, шо такоє корова? Щитай шо родич, род-
ной чєловєк. А наутро, значить, конная мілі-
ція проїхала селом. Значить, стріляють. Там 
кого-то забрали, там кого-то в тюрму оддали. 
Прімєрно отакоє востаніє було і в селі рядом. 
Протів... в основном із-за того, шо мучили ско-
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це на восток. Іце на восток.
зникло Ізникло гончарство?Ігончарство?

войни. Хоч і послє войни було Івойни. Хоч і послє войни було 
самі луччі гончарі Ісамі луччі гончарі 
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по одежі цій  і вибивають. Прямо ж тут же, в 
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по одежі цій  і вибивають. Прямо ж тут же, в 

ончарі були. Тут, до руской сторони, тут 
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ончарі були. Тут, до руской сторони, тут 

значить, там був 

М
значить, там був цілий 

М
цілий 

район Йовсуг [Євсуг. – Мрайон Йовсуг [Євсуг. – Л.Б.МЛ.Б.]. Там річка іде М]. Там річка іде 
– притока Дінця. М– притока Дінця.

Старобільска?МСтаробільска?
Недалеко, кілометров тридцать МНедалеко, кілометров тридцать од Мод 
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Ф

ходили. Коли льод, замерзне річка, туда дєла-

Ф
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по одежі цій  і вибивають. Прямо ж тут же, в Фпо одежі цій  і вибивають. Прямо ж тут же, в 
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Ф
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коней було, корови, вівці

Ф
коней було, корови, вівці
рали, все на світі. Ну, все, шо було. Заходять в 

Ф
рали, все на світі. Ну, все, шо було. Заходять в 
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хату і трясуть все, шо єсть... Шо зварено, це, 

Ф
хату і трясуть все, шо єсть... Шо зварено, це, 
якшо не з’їдять, так виллють. Лазять. Один за Фякшо не з’їдять, так виллють. Лазять. Один за 
одним значить, ходить шукає, де зерно єсть. Фодним значить, ходить шукає, де зерно єсть. 
Ну, єслі там нашли клумачок какой-то, горох ФНу, єслі там нашли клумачок какой-то, горох 
там... Ну, на посєви ж оставляли. Всьо ето за-Фтам... Ну, на посєви ж оставляли. Всьо ето за-
биралося без разговоров. ІФбиралося без разговоров. І
наші, Фнаші, 
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основном. Украінцев там не було. Там бра-

Е
основном. Украінцев там не було. Там бра-

тія оця вся кацапська: ну, бандіти, вори, бєз-

Е
тія оця вся кацапська: ну, бандіти, вори, бєз-
дєльники, п’яниці... Вони захватили цю самую 

Е
дєльники, п’яниці... Вони захватили цю самую 
власть Евласть – і начали... Е– і начали... ІЕІ в мого батька, Ев мого батька, 
(а кругом уже все поодбирали), забрали. Двоє Е(а кругом уже все поодбирали), забрали. Двоє 
коней було, корови, вівціЕконей було, корови, вівці – в нас Е– в нас 
рали, все на світі. Ну, все, шо було. Заходять в Ерали, все на світі. Ну, все, шо було. Заходять в Ехату і трясуть все, шо єсть... Шо зварено, це, Ехату і трясуть все, шо єсть... Шо зварено, це, 
якшо не з’їдять, так виллють. Лазять. Один за Еякшо не з’їдять, так виллють. Лазять. Один за 
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тину. Понімаєте, їм же жалко було, всі ці хазя-
єва дивилися за тими бурьонками, як за своїми 
рідними. А там бросили напризволяще. І таке 
було стіхійне восстаніє. Ніде це восстаніє не 
упомінається. Ну я харашо помню його, як тут 
на лошадях, на конях, значить, по селу ця мілі-
ція їхала і стріляла вверх.

[Про нинішню ситуацію в Україні]. Для мене 
бандери (це ше у войну я в госпіталі лежав) – 
хароші люди були, патріоти. А вот ета восточ-
ная часть Украіни – она била на шахтах засе-
лена рускім пролетарієм, которий знал водку 
пить, біть, в шахті якось уголь добивать, спать. 
І більше нічого не робить. Такі були пролетарії. 
Я могу расказать. Будучи в лагерях, я ж робив 
на шахтах. Я ж по-настоящому робив на шах-
тах. Та це совсєм інша реальність – українсь кі 
шахтарі. Шахтьором, значить, і лєсогоном був 
я, і крєпільщиком був, і отбойщиком був я, і 
слєсарєм. Всім був, потому шо, де шо надо, я 
ж вєздє успєваю. Ну, короче говоря, люмпен, 
которий наплил сюда, оцей весь сброд, він ні 
к чєму не стремився ніколи, і у нього в голові 
другого не сиділо. І оце такий люд у нас був у 
шахтах. Оце ж і ДНР і ЛНР...

***
м. Старобільськ Луганської обл.

Записала 18 грудня 2014 року Любов Боса 
від Л. Д. К., 1950 р. н.

[Про сосновий ліс]. Зараз там кусочками 
сосна. Єдєш – там лєсочек, там... А раньше 
ж ці соснові ліса тянулись з Росії по Айдару. 
Айдар же в Росії бере начало. І аж до Кремен-
ной ці ліса тянулися сплошним масівом. І як ті 
бєглиє тікали, і ховалися в цих лісах. А тепер 
же ж все... За сосновий бор наш очєнь інтє-
рєсно. Заложили його дев’ятсот четвьортого 
года. Пан Бутков це зробив. Учьоний-агроном. 
І єсть тут село Бутківка. По дорогє на Старо-
бєльськ. Сєянци привозили з Крима. Волами 
садили люди цю сосну. І до сіх пор вона стоїть. 
Ну, счас там похоронєни солдати. Розширя-
ється-розширяється... На сьогоднішній день 
площадь нашого соснового бору триста десять 

гектар. А тоді ж він маленький був. Так вот ета 
часть до сіх пор она єсть. І сосни старі.

[Трагедія сучасної війни]. Солдатікі по-
хоронєни в молодой соснє. Кладбіще сдєлали 
харашо. В Старобєльськє отряд самооборони 
создано. То єсть, хто сочувствує, хто хоче по-
могати. Такі вже пенсіонери помогали. Вони і 
могили рили, і закапували, і поминали солда-
тіків. Люди приносили все, шоб їх поминуть – 
і їди ящиками, і випить, і закусить, як полага-
ється. Похоронили і подумали: ну, приїдуть ці 
бідні солдати з похорон – ну хто їм тут буде?.. 
Самі. Ну, вип’ють та й усе. Так шо сделали на-
стоящі поминки. Все зробили на кладбіщі.

– Правда,  що  в  поліетиленових  мішках 
хотіли хоронить?

– Да. Їх не то шо в мішках, їх вообще не 
хотіли хоронить тут. У нас же маленький такий 
городок і морг маленький. А солдатиків стіль-
ки... Довго там лежали, нєзя було до морга пі-
дійти на десятки метрів – такий запах. Ну, як 
уже хоронили їх – в мішок, в мішок... Мішок 
в мішок, потом в гроб. І коли піднімали, то з 
гробов текло. Шоб ви знали... Люди в шокє. 
Боялися. Боялися, шо на площаді буде запах. 
Лєто. Жара. Людей море... Думали, їх мало 
буде, а їх повно. Стояли. А потом уже под 
каждий гроб підігнали машину і ложили туди, 
стільки там поміщалось.

1 сєнтября їхали [на фронт], 5 сєнтября на 
цих танках везли вже трупи. І всі провожали, 
плакали. І ровно через пять днєй їх везли обрат-
но [тих, хто загинув]. Їх везли таку масу. Ужас. 
Їхали вони з Харкова, наступали. А оттуда вже 
везли на Харків.

А счас їх вєздє полно [солдат]. Вот ето наш 
край – весь у солдатах. Кругом. Ну такі мо-
лодюсінькі єсть солдатікі. Ну, хочеться ска-
зать: «Синок, ну єсть тобі двадцять лєт?». Ну, 
їй Богу. Такі діти. Хто їх сюди прислав? Ну, 
я понімаю, як оце срєдній возраст ілі постар-
ше... Як, не дай Бог, вони будуть отступать, то 
паніка буде ужасна. Ми ж пока спокійно жи-
вем. Даже не віриться, що там десь стріляють і 
кого-то убівають.

– Як тут сприймався Майдан?
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[Про сосновий ліс]. Зараз там кусочками І[Про сосновий ліс]. Зараз там кусочками 
– там лєсочек, І– там лєсочек, там... АІтам... А
ліса тянулись з Росії по Айдару. Іліса тянулись з Росії по Айдару. 
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*** М***
СтаробільськМСтаробільськ ЛуганськоїМЛуганської обл.Мобл.
грудня Мгрудня 2014 рокуМ2014 року ЛюбовМЛюбов БосаМБоса

відМвід Л.МЛ. Д.МД. К.,МК., 1950 р. н.М1950 р. н.

[Про сосновий ліс]. Зараз там кусочками М[Про сосновий ліс]. Зараз там кусочками 
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городок і морг маленький. А
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ки... Довго Фки... Довго там лежали, нєзя було до морга пі-Фтам лежали, нєзя було до морга пі-
дійти на десятки метрівФдійти на десятки метрів
уже хоронили їхФуже хоронили їх
в мішок, потом в гроб. ІФв мішок, потом в гроб. ІФгробов текло. Шоб ви знали... Люди в шокє. Фгробов текло. Шоб ви знали... Люди в шокє. 
Боялися. Боялися, шо на площаді буде запах. ФБоялися. Боялися, шо на площаді буде запах. 

Е
бідні солдати з похорон

Е
бідні солдати з похорон
Самі. Ну, вип’ють та й усе. Так шо сделали на-

Е
Самі. Ну, вип’ють та й усе. Так шо сделали на-
стоящі поминки. Все зробили на кладбіщі.

Е
стоящі поминки. Все зробили на кладбіщі.

ЕПравда, ЕПравда, щоЕщо вЕв поліетиленовихЕполіетиленових
хотіли Ехотіли хоронить?Ехоронить?

– Да. Е– Да. Їх не то шо в мішках, їх вообще не ЕЇх не то шо в мішках, їх вообще не 
хотіли хоронить тут. УЕхотіли хоронить тут. У нас же маленький Енас же маленький 
городок і морг маленький. АЕгородок і морг маленький. А
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– Сначала возмущались, шо кієвлянє не 
можуть навести порядка. Но не всі. Коє-хто 
понімав сразу. У нас три рідні сестри. Старша 
з тридцять девятого года, а я ж з пітідєсятого, 
а младша – піїсят второго. Ну та, старша, вона 
бистрєй приняла мою позицію.

– А люди ходили на референдум?
– Ми не ходили на референдум. У нас в 

Старобєльськє вообще не ходили.

***
смт Новопсков Луганської обл.

Записала 19 грудня 2014 року Любов  Боса 
від А. В. К., 1977 р. н.

– Я з дитинства любила це місце [Ново-
псковський краєзнавчий музей], тому що тут 
моя мама працювала. Але, на жаль, так стало-
ся, що вона звільнилася і їй прийшлось виїхати 
звідси. 

[Образ Слобожанщини]. Слобожанщина – 
це Україна. Це найперше. Це для мене!.. У мене 
є чоловік – він завжди, коли ще в школі вчи-
лися, в дев’яності роки... [сімдесят сьомого року 
народження], казав, що в нього був дуже гарний 
вчитель української мови та літератури. Він за-
вжди не тільки художні книжки давав читати, 
а й історичні. Тому чоловік історію знав більше 
мене. Од чоловіка таке ставлення до України. 
Не то, шо болюче, його зачіпає дуже. І якщо 
тут в нас хтось каже, шо ми тут не такі, то він 
може відповісти: «Речі збирайте – і їдьте там, 
де вам краще!». Тому ми не можемо сказати, 
що Луганська область, саме наш район – це не 
Україна. У мене, на жаль, мама в Москві. І вона 
мені каже: «От подивись, у вас там десь є кар-
ти, шо наш район належав до Росії». Я відпові-
даю: «Підожди, мамо. А Острогозький полк?» 
В мене даже ось... моя бабуся – вона з Красно-
дарського краю. Вона розмовляє нашим оцим 
суржиком. Хоча це Краснодарський край, ста-
ниця Калужская. Тобто в мене є багато причин 
вважати, що це Україна.

[Боялися, що сюди війна дійде]. Ми тут 
були, в Новопскові. Так ми і зараз боїмося. 
Тому шо нас стращають. Особливо це було 

літом – казали кожного дня, шо нас будуть 
брать штурмом. По-перше: шо брать штур-
мом? В мене двоє дітей. Ходять до школи. 
Хлопцеві п’ятнадцять років, а дівчині – вісім. 
І тому дуже страшно.

На Щасті ж «Айдар» стоїть. І там є зна-
йомий хлопець отсюда, який казав: «Як у вас 
є світло, електроенергія – значить, я ще жи-
вий. Нема – значить, мене вже теж нема». 
Люди охороняють Щастинську ТЕС. Від неї 
ми живимся електроенергією. То єсть, якщо 
там щось станеться, то в нас світла не буде. 
І було, шо півтори суток не було. Ми думали, 
шо всьо – ми уже в ЛНР чи де ми там? Це 
дуже страшно! 

– А що, на Ваш погляд, послужило при-
чиною підтримки ЛНР? 

– Ну, по-перше, давно вже їздять на заро-
бітки в Росію. Тому шо я розмовляю зі своїми 
знайомими, даже зі своєю мамой, сестрой – 
вони зовсім... не можу даже передати. А є ще 
такі принципові позиції. Наприклад, я знаю, 
що у нашому багатоквартирному будинку 
принципово не дивляться українські канали. 
Хоча у нас показують. У нас, наприклад, спут-
никове телебачення: журналісти українські, ро-
сійські... І так у дуже багатьох людей. У нас не 
можна сказати, шо ми інформаційно в якомсь 
вакуумі. Ні. Просто є такі люди, які привикли 
так, їм так подобається, і вони отак хочуть.

Ми не можемо зрозуміти наших політиків, 
навіщо вони взагалі ділили завжди на всіх ета-
пах нашого розвитку: Західна Україна – Схід-
на Україна. Тобто мені здається... Якісь спіль-
ні заходи. От помните, як почалося це все, як 
Львів донецьких юнаків запрошував. Це дуже 
правильно, шоб люди побачили, що ніхто нікого 
не вбиває. На загальноукраїнському рівні, гру-
бо кажучи, репутація наша дуже зіпсована. Ну, 
було так, шо я їздила в інше середовище і там 
спілкувалася. І от коли мене питали: «Звідки 
ви?», я відповідала: «Та ми з України, з Лу-
ганської області». – «О, та ви там ще на укра-
їнській мові розмовляєте?» – наші ж українці 
питали. Північ Луганщини – це україномовна 
частина. Тут, де ми живемо. 
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[Про музейні справи]. На державному рівні 
треба сприяти, щоб сюди приїжджали екскурсії 
із різних регіонів, і щоб держава звертала увагу 
на нас. Ми в свою чергу дуже багато зробили. 
Але наштовхувалися на таку стіну, яку переліз-
ти взагалі неможливо. То єсть є такі речі, які для 
Києва прості, а для нас, периферії і маленького 
музею, вони нездоланні. Даже саме просте: ми 
хотіли зробити сайт, щоб не на Фейсбук, нам 
розробили. Але для того щоб розмістити сайт, 
потрібно платити за це. А ми, музейники, такої 
статті витрат не маємо. 

***
м. Старобільськ Луганської обл.

Записала 19 грудня 2014 року Любов  Боса 
від С. Г. А., 1953 р. н.

– Я, А. С., народився в 1953 році в міс-
ті Старобільську, де жив до 1987 року, потім 
переїхав у Луганськ. Викладач Луганського 
медичного університету [кафедра внутрішньої 
медицини з ендокринологією]. За фахом – лі-
кар-кардіолог. До останніх воєнних подій пра-
цював у Луганську. [Після вибачень починає 
розмовляти російською мовою.] 

– Що Ви думаєте з приводу нинішнього 
конфлікту?

– Мы видели, что идет наглая интервенция. 
Наглая беззастенчивая интервенция со стороны 
Путина. Вот. Мы были все возмущены. Ну, 
как-то надеялись, что, может быть, удастся 
ситуацию повернуть вспять. Но чем дальше, 
тем все усугублялось. Неприятие многими 
украинс кой культуры, украинского языка. 

– Чому ж так багато луганчан стали на 
бік так званої ЛНР?

– Что такое Антрацит? Они не чувствуют, 
что это Украина. Потому что у них все Донбасс, 
шахтерский край – это же на восемьдесят про-
центов переселенцы с России. Их же ж пригнали 
с России. Поэтому, конечно, они не чувствуют 
себя коренными, что это Украина. Родственники 
там. Потом, может быть, какая-то зависть, что 
приезжают с России – там, говорят, зарплаты 
такие!.. Многие же в Москву, допустим, ездят. 

Многие со Старобельска. И мои тоже есть, до-
пустим, родственница, которая в Москве. Шо 
она там? Торгует. Чи шо она там... не, она не 
торгует, ногти она там делает. 

Еще банальное критиканство. Что вот веч-
но не довольны правительством... Знаете, есть 
такая категория, что они никогда ничем не бу-
дут довольны. и они видят альтернативу в том, 
что Россия, вот там лучше...

Нас перевели в Рубежное. Вот сейчас зво-
нили, что там в отдел кадров надо документы 
подвезти. Меня попросили составить список 
преподавателей-терапевтов, которые зареги-
стрировались в Рубежном. Вот. И этот список 
оказался всего из четырех человек. 

– А було скільки?
– Ну, я не знаю. Четыре кафедры были те-

рапевтические. Они ведут занятия в Луганске, 
имеют материально-техническую базу, имеют 
большинство преподавателей – а какой это мо-
жет иметь итог? Никакого. Потому студенты 
счас масово едут в Рубежное, регистрируются. 
Кстати, моя дочка тоже преподаватель, и она 
там занимается этими вопросами. Она в при-
емной комиссии в Рубежном. Уже сейчас рабо-
тает, и говорит о том, что идет поток студентов, 
которые хотят закончить образование, правдами- 
неправдами хотят закончить образование, по-
лучить диплом медицинского университета, 
который будет легитимен. 

–  Що  треба  змінити  в  нинішній  си-
туації?

– Что-то надо менять в системе местного... 
как сказать... Ну, слова «федерализация» все 
бояться. Вот. Но в прежнем виде оно уже не 
может остаться, понимаете? В прежнем виде. 
Вот так вот просто вернуться в Луганскую, 
Донецкую область. Вот даже если счас Рос-
сия рухнет, там прекратится агрессия. Ну, 
людям надо шото дать, какой-то... Тем лю-
дям, которые были разочарованы, дать шанс 
в изменении политического устройства. Не 
навязывать украинский язык, украинскую 
культуру, но популяризировать.

–  А хто нав’язував до цього? 
– Да никто не навязывал...
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с. Можняківка  

Новопсковського р-ну Луганської обл.
Записала в лютому 2015 року

Любов Боса 
від В. І. К., 1950 р. н. 

[Про рід Каплунів]. У нас Каплуни в од-
ному місці сконцентровані, по суті тільки в 
нашому селі <...> По батьковій лінії предки 
з Запоріжжя. В нас багато взагалі переселен-
ців з Запоріжжя. Найбільше у селі запорож-
ців <...>, зрозуміло, звідки вони вийшли. По-
тім прізвища такі двокореневі – Рідкокаша, 
там, Старо дуб, Білоус, Чорноус. Тому я вва-
жаю, що предки [жителів Можняківки] – пе-
реселенці із Запоріжжя. Хоча дехто вважає, 
що їхні предки прийшли із Воронежчини. Але 
ж кажу: «Ви не росіяни, ви ж не думайте, що 
якщо ви з Воронежчини, то ваші предки з Ро-
сії!». Це було і переселення острогожців у наші 
края. Один навіть і згадав, що [його прадід] 
був козаком, слобожанським козаком.

[У роду Каплунів] землероби всі були. Па-
січники. По батьковій і по материній лінії. По 
материній лінії рибак заядливий був мій дідусь. 
Бабусі вишиванками займалися, багато у нас 
збереглося вишиванок од бабусь. Моя дружи-
на сама вишиває, і от вона позбирала навіть те, 
що дехто збиравсь викидати. По батьковій лі-
нії, до того як створили колгоспи, сім’я була за-
житочна. У Каплунів було десятки овець, кури, 
гуси, корови. А потім під час колективізації все 
це забрали у колгоспи. Каплуни не захотіли в 
колгоспи поступати – виїхали на Донбас <...> 

Мій дід, його в селі звали Петлюрівцем. 
А чого Петлюрівцем? Оказується, коли він 
вертався з полону, відбувався набір у диві-
зії сірожупанників і синьожупанників, то мій 
дід служив в одній з таких дивізій. Ну, а по-
тім Скоропадський одну з таких дивізій роз-
формував. По суті, мій дід проти більшовиків 
і не воював. Але коли він прийшов у село, за 
ним закріпилось це прізвисько – Петлюрівець. 
Він, правда, не один такий був <...>

Я, коли почав цікавитися, складав схеми, 
родоводи, мама багато почала тоді розказувати 

аж до сьомого коліна <...>, дізнався про свого 
діда-«петлюрівця». Ага, значить, думаю, що це 
в корінні у мене, значить, єсть оце. Мати гово-
рила, що у двадцятих-тридцятих роках до діда 
в хату збиралися його друзі. От вони зашторю-
вали, затемняли вікна і співали українські пісні. 
Це тоже дало поштовх... А теща розказувала, 
шо її батько пішов з гайдамаками. Значить, у 
вісімнадцятому році, коли Запорозький корпус 
стояв у нас на кордоні із Росією – у добро-
вольці йшли не тільки по місцях, де проходили 
ці гайдамаки і січові стрільці, навіть у Можня-
ківці і у Новопіллі пам’ятають, що дехто пішов 
з гайдамаками. У сім’ї перекази такі зберегли-
ся, що батько пішов з гайдамаками. 

Так-так-так. У нас всі вони «петлюрівця-
ми» були: чи Скоропадського війська, чи Пет-
люрівське військо – це все були «петлюрівці». 
Так називали. 

[Перекази про Гайдамацьку могилу]. 
Я пам’ятаю, як колись з батьком на комбайні 
малим сидів. Їдемо в полі і чую говорять: «Ну, 
їдь на поле, коло Гайдамаки повернеш вліво» 
чи «коло Гайдамаки повернеш вправо». Я вже 
коли став дорослим, почав прив’язувати, думаю: 
«Що за гайдамака?». Ну, гайдамаки, знаю, там 
на Правобережжі, вісімнадцяте сторіччя...

Знайшлися старі люди (дехто навіть ще жи-
вий), що пам’ятали, де там хрест стояв. Коли 
почав опитувати старожилів, то я надибав на 
двох бабусь, вони паралельно, незалежно одна 
від одної, почали розповідати, бо, може, там 
хто прибріхує чи стареча пам’ять підводить. 
Ні, вони одне і те ж саме розповіли. На Гайда-
мацькій могилі стояв хрест у двадцятих роках. 
А одна бабка-повитуха пішла в Білолуцьк, при-
ймати у породіллі, а пізно вечором верталася, ну 
а в нас тоді не було таких шляхів, що зараз. Була 
дорога – Малий шлях, який вів на Кам’янку, і 
він якраз вів мимо Гайдамацької могили. І був 
Великий шлях – впоперек, це у нас на території 
Гайдамацький шлях називався Великим шляхом. 
Ой, Гетьманський шлях.

– Він ішов паралельно Айдару?
– Так-так, тільки він йшов полем. Ну, Ай-

даром ходити, коли пойма затоплялась, воно ж 
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[Перекази про Гайдамацьку могилу]. Е[Перекази про Гайдамацьку могилу]. 
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незручно, багато заболоченої місцевості, тому 
вони йшли вище там, полями, і от Великий 
шлях зберігся. І от ця бабуся пішла (чи тітка, 
вона тоді ще жінкою була, не бабусею) і коли 
зрозуміла, що заблудилась, бо завірюха така 
велика була, шо, як кажуть, на десять метрів 
нічого не видно, то вперлася вона у хрест. Вона 
зрозуміла, що це вона відійшла від села на де-
кілька кілометрів, а вже пізно, сил не було. А в 
той час цей хрест стояв від села, ну, десь кі-
лометра два, але для такої жінки по глибокому 
снігу вже його було не пройти, та не зрозуміло 
було, в якому напрямку йти, це вже глибока 
ніч, можна було зайти взагалі в протилежно-
му напрямку. І от вона рішила, якщо помирати, 
так на хресті. Отож вона сіла, обняла його, то 
ж так і розказують, в яку позу вона сіла, навіть 
не накривалась нічим: «Помирать, так хоч біля 
хреста». Почитала молитву і отож заснула. Ну, 
що там вона почувала вранці, не розказували 
жінки, а от розказували, що можняківці їхали 
із Кам’янки Малим шляхом уже другого дня, 
погода стихла, стояла сонячна така морозна по-
года, і бачать – на хресту напівзанесений такий 
силует. Під’їхали, а там спить ця тітка, і навіть 
не обморожена. От що мене тоді здивувало, і 
всі оте ж саме про неї розказують, що ця тітка 
не обморозилася. І оця, мабуть, ситуація, вона 
довго живила пам’ять, і оце аж до 80-х років 
цю бувальщину переказують <...>

Потім ще один спогад мені переказала ста-
ра жінка, розповідала її мати. Коли довго не-
має дощу влітку, батюшка збирає біля церкви 
Хресний хід і вони ідуть полем, і це вони йдуть 
десь чотири кілометри до Гайдамацької моги-
ли. Доходять до могили, проводять там служ-
бу біля хреста, потом вони вертаються назад 
хресним ходом – і через декілька днів іде дощ. 
Так люди кажуть. Так це тоже свідчення чого? 
Ну, якби там був похований якийсь там казно-
крад чи конокрад, ну невже ж би батюшка вів 

би туди людей? Вся інформація ще не стерлася 
про цих гайдамаків <...> 

Так от, діди показали – отут. Ми насипа-
ли спочатку земляний невеличкий такий зви-
чайний пагорб, виклали білою крейдою хрест. 
Один, правда, сказав, що ми помилились на 
три метри. Ну, для нас уже не мало значення. 
Це ж не просто могила, це вже для нас був як 
пам’ятний знак. Потім ми насипали високий 
пагорб, десь метрів тридцять висотою зараз, 
поставили дубовий хрест. Це, по суті, і могила, 
і пам’ятний знак одночасно.

– Це ваша ідея була? 
– Так, це моя ідея. Ну, не тільки я, у нас в 

селі осередок невеличкий єсть, козацьке това-
риство.

[Життя під час війни]. Ми так дивувалися, 
як захватили у Донецьку перший бронетран-
спортер – ой, як це у бойовиків, у сепаратис-
тів, бронетранспортер появився? 

А тоді вже починають масово з’являтись у 
них і артилерія, бронетранспортери, коли там 
декілька танків появилось – тоже для нас ди-
ковина була. До чого воно йде, нам стало зро-
зумілим, що Луганськ ми вже не візьмемо, і 
це надовго. А вже коли останнім часом навіть 
стріляють таким, чого у нас давно немає, роз-
глядають рештки снарядів, навіть наші військо-
ві не знають, що це таке, з чого його стріляють. 
То зрозуміло, що це лінія вогню надовго. Ну, 
слава Богу, огризаються, і це нашим місцевим 
людям й активістам трошечки додає оптимізму. 
Перестали зривати прапори вже. Зникли напи-
си на заборах типу «бендерівці». Принишкли. 
Декого з тих активістів (от у мене сусіди), так 
затримувала міліція декілька разів за ці надпи-
си, за зриви прапорів...

Але у школах багато вчителів думають: «Та 
якось продержимося, вдруг москалі, росіяни 
ще прийдуть». Пока все якось так, п’ятдесят 
на п’ятдесят.
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була?

– Так, 

Е
– Так, це моя ідея. Ну, не тільки я, у нас в 

Е
це моя ідея. Ну, не тільки я, у нас в 

селі осередок невеличкий єсть, козацьке това-Еселі осередок невеличкий єсть, козацьке това-
риство. Ериство.

[Життя під час війни]. Ми так дивувалися, Е[Життя під час війни]. Ми так дивувалися, 
як захватили у Донецьку перший бронетран-Еяк захватили у Донецьку перший бронетран-

– ой, як Е– ой, як це у бойовиків, у сепаратис-Еце у бойовиків, у сепаратис-
тів, бронетранспортер появився? Етів, бронетранспортер появився? 
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Вимоги до наукових статей *, що подаються в журнал
«Народна творчість та етнологія»

Оформлення 

Стаття подається в електронному вигляді в редакторі Word for Windows 6.0 і вище, 
а також роздруковується на папері формату А 4 шрифтом Times New Roman, ке-
глем 14 (малюнки, таблиці також кеглем 14) з інтервалом 1,5 без переносів. Сторінки 
обов’язково мають бути пронумеровані (унизу сторінки, праворуч). 

Розміри полів: 

- ліве – 30 мм; 
- праве – 15 мм; 
- верхнє – 20 мм; 
- нижнє – 20 мм.

До статті обов’язково додаються:

- розгорнуте резюме обсягом 2 сторінки (українською та англійською мовами);

- коротка анотація (українською, російською та англійською мовами);

- ключові слова (українською, російською та англійською мовами);

- інформація про автора: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вчене звання 
(якщо є), посада (де і ким працює), телефон (моб.), електронна адреса, коло наукових 
зацікавлень;

- література, оформлена згідно з вимогами ВАКу (див.: Введення в дію нового стан-
дарту з бібліографічного опису. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 
7.1.–84. Нові правила бібліографічного опису. http://www.ukrbook.net/DSTU_pabl.
htm).

- рецензія з підписом рецензента.

Стаття має відповідати вимогам наукового стилю викладу та прави-
лам чинного правопису. За достовірність поданої в статті інформації, 
зміст, правильність написання власних назв (прізвища, імена, географіч-
ні назви, назви закладів тощо) та висновки повну відповідальність несе автор  
(автори).

Докладніше див.: http://www.etnolog.org.ua

* Обсяг статті в межах 0,5–1 друкований аркуш.

http://www.etnolog.org.ua
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