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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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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.
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